
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 02/10 
Caràcter: Ordinari 
Data: 11 de març de 2010 
Horari: de 2/4 de 5 a ¾ de 6 de la tarda 
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona 
 
 
 

Composició 

 
 
Hi assisteixen: 
 
 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps i Sagué 
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 Reig  
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent: Sra. Anna Magem i Marsó 
 
 
Excusen l’absència: el Sr. Àngel Ferrer i Mora (Ajuntament de Ripoll), la Sra. Maria Dolors Bassa 
i Coll (Ajuntament de Torroella de Montgrí), la Sra. Marta Payeró Torró (Ajuntament de Verges), el 
Sr. Marc Prat Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser) i el senyor Pere Pujolràs i Feixas representant 
de l‟Ajuntament de Sant Julià de Ramis (en qualitat d‟oient habilitat especialment pel Consell). 
 
 

Ordre del dia 

 
 

1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (13 de gener de 2010). 
2. Interreg IV A – POCTEFA 
3. Conveni Ajuntament de Verges, Interreg IVA – POCTEFA 
4. Conveni Ajuntament de Girona (Bòlit, centre d‟art contemporani), Interreg IV A – POCTEFA 
5. Conveni Consell Comarcal de la Selva 
6. Conveni Eca Bureau Veritas 
7. Conveni Universitat de Girona, projecte Life+ 



8. Conveni Universitat de Girona, separata Llibre patrimoni cultural del Ter. 
9. Conveni Diputació de Girona, any 2010-11 
10. Liquidació exercici 2009. 
11. Ens gestor de Xarxa  Natura 2000. 
12. Aprovació projecte “Actuacions de conservació i manteniment a les ribes del Ter i Freser, 

2010” 
13. Al·legacions Pla zonal Ter Superior. 
14. Mocions o temes per urgència. 
15. Informe de gerència. 
16. Informacions diverses. 
17. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (13 de gener de 2010) 
 
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 gener de 2010 (Seu tècnica del Consorci Alba-Ter, Factoria 
Cultural Coma Cros, carrer Sant Antoni, 1 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.  
 
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. Girona, 11 de 
març  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.- 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: 
 
“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 les diferents sessions celebrades, ha anat valorant les 
propostes rebudes i aprovant la selecció de projectes presentats per diversos ajuntaments, 
determinant els imports que s‟hi podrien destinar i treballant en l‟estructuració dels demés 
projectes, per tal de determinar la disponibilitat de la seva execució i inclusió al “Taller 
transfronterer de l‟aigua II”. 
 



Ara, més avançades ja les converses mantingudes amb diferents ajuntaments, es presenta al 
consell de Govern una proposta que recull actuacions susceptibles de ser incloses al Taller 
Transfronterer de l‟aigua II, amb l‟import total d‟actuació i la possible aportació del Consorci Alba-
Ter a través de l‟Interreg. 
 
També es presenta un resum de l‟estat de tramitació d‟altres projectes proposats pels ens 
consorciats, sobre els que es treballa per poder-los integrar al global de la convocatòria. 
 
Per tot això, es demana al Consell de Govern l‟adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar el vistiplau a la selecció proposada pels següents projectes, amb indicació de 
quines serien les quantitats que es podria destinar a cadascun d‟ells i les anualitats en que es 
portarien a terme, dades que els ajuntaments sol·licitants necessiten conèixer: 
 

 Municipi de Sarrià de Ter (Gironès) 
o Redacció d‟una memòria valorada per l‟adequació d‟un pou de glaç. 
o Import màxim d‟aportació Interreg: 3.000 euros 
o Percentatge de l‟aportació de l‟Interreg: 100 % 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 2.1.3 

 Municipi de Les Lloses (Ripollès) 
o Redacció d‟una memòria valorada per la creació d‟un itinerari 
o Import màxim d‟aportació Interreg: 3.000 euros 
o Percentatge de l‟aportació de l‟Interreg: 100 % 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 2.1.3 

 Campanya d‟itineraris urbans fluvials 
o Disseny de la campanya, susceptible de ser aplicada als pobles i ciutats 

consorciades, quan el riu hi circula pel seu nucli. 
o Import màxim d‟aportació Interreg: 3.000 euros 
o Percentatge de l‟aportació de l‟Interreg: 100 % 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 2.1.5 

 Municipi de Girona (Gironès) 
o Exposició “Paisatges encreuats?”, amb dues propostes directament relacionades 

amb el riu Ter. 
o Import màxim d‟aportació Interreg: 1.000 euros 
o Percentatge de l‟aportació de l‟Interreg: 3,33 % 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 2.2.3 

 
Segon.-  Avançar, conjuntament amb els ajuntaments sol·licitants, en la tramitació de la 
documentació necessària per tal de fer efectives aquestes aportacions, iniciant, si cal, els tràmits 
de redacció i posterior signatura d‟un conveni amb els ajuntaments implicats, amb 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 de cada 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, condicions que caldrà complir 



absolutament, ja que d‟altra manera no serà possible la inclusió de les actuacions dins el projecte 
del TTAII. 
 
Tercer.- Portar a terme un seguiment de les demés actuacions proposades pels ajuntaments de 
Setcases, Sant Joan de les Abadesses, Les Lloses, Vic, Manlleu, Les Masies de Roda, Vilanova de 
Sau, Tavèrnoles, Sarrià de Ter i Bordils, susceptibles de poder-se desenvolupar en el marc del 
projecte Interreg IV A / POCTEFA, i que encara no estan suficientment determinades.” 
 
En el debat de la proposta es posa un èmfasi especial en l‟actuació que es promourà a partir de la 
iniciativa de l‟Ajuntament de Les Lloses i, per part de la gerent del Consorci s‟explica,en detall, el 
contingut de cadascun dels projectes que s‟inclouen dintre de l‟INTERREG. 
 

El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
3.- CONVENI AJUNTAMENT DE VERGES, 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 13 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 
Verges, amb les següents dades: 
 

 Redacció d‟un projecte de valorització dels Recs del Molí i de l‟Estany. 

 Import màxim d‟aportació Interreg: 4.000euros 
 Percentatge de l‟aportació de l‟Interreg: 100 % 
 Anualitat 2010. 
 Codi acció Interreg: 2.1.3. 

 
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 Verges, que contempli la col·laboració del Consorci Alba-Ter amb 
l‟ajuntament, en la redacció del projecte, determinació d‟una data límit de redacció 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 Verges, que té com a objecte establir el 
marc de col·laboració del Consorci Alba-Ter amb l‟ajuntament de Verges per a dur a terme la 
redacció del projecte de valorització dels Recs del Molí i de l‟Estany. 
 
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 Verges, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Francesc Camps explica les característiques i titularitat del rec 
històric de Verges. La senyora Anna Magem comenta que s‟està redactant el projecte que 
concretarà els usos i obres de manteniment del Rec de Sentmenat i del Rec del Molí de Pals, per 
l‟execució del qual s‟haurà de cercar finançament, probablement al Ministerio de Medio Ambiente. 
També es recorda que hi haurà un altre rec històric on també caldrà actuar i que està situat al 
municipi de Torroella de Montgrí. 
 
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). 
 
Ara, el Consell de govern en la sessió d‟avui, 11 de març de 2010, ha donat el vist i plau a la 
selecció de determinades actuacions, entre les quals hi ha la presentada per l‟Ajuntament de 
Girona , amb les següents dades: 

 
o Exposició “Paisatges encreuats?”, amb dues propostes directament relacionades 

amb el riu Ter. 
o Import màxim d‟aportació Interreg: 1.000 euros 
o Percentatge de l‟aportació de l‟Interreg: 3,33 % 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 2.2.3 

 
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 Girona, que contempli el compromís de l‟ens consorciat en l‟execució 
total de l‟actuació presentada i tractament de les particularitats d‟aquesta exposició 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 l‟exposició 
“Paisatges?” que promou Bòlit, Centre d‟Art Contemporani.Girona, exposició que des del 7 de maig 
al 29 d‟agost de 2010, mostrarà diversos treballs que parteixen de la definició i relació amb el 
paisatge en distintes tipologies (natural, urbà i emocional) des de l‟experiència amb intervencions 
específiques sobre el territori, en la qual hi intervindran dos artistes amb propostes directament 
relacionades amb el riu Ter: 

- Nico Baumgarten, mitjançant una experiència vivencial sobre el paisatge del riu Ter, amb 
la sèrie fotogràfica “...”. 

- Alfonso Borragán, mitjançant la fotografia d‟acció, amb l‟enregistrament d‟imatges in situ 
del paisatge, amb dispositius fotogràfics elaborats per ell mateix amb els materials que li 
proporciona l‟entorn natural que fotografia, en aquest cas el riu Ter. 
 
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.” 
 
De la mateixa manera que s‟ha fet en el punt anterior, es dóna compte del contingut d‟aquest 
conveni que té per objectiu concretar les obligacions de totes dues parts en el marc del programa 
INTERREG IV A. Per part del senyor Camps es comenta el contingut de l‟exposició que s‟impulsa i 
quins són els seus principals objectius. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
5.- CONVENI CONSELL COMARCAL DE LA SELVA  
 
Dintre d‟aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d‟acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consorci Alba-Ter té entre les seves línies d‟actuació promoure la millora i la valorització del 
patrimoni fluvial, tant del patrimoni natural com del patrimoni cultural vinculat als usos de l‟aigua, 
sempre amb criteris de sostenibilitat i cohesió territorial i paisatgística. 
 
Tanmateix, el Consell Comarcal de la Selva, a través del Projecte “Selwa, un compromís amb 
l‟aigua”, promou una gestió sostenible de l‟aigua des del propi territori, conjuntament amb la 
participació activa d‟un grup de col·laboradors del món empresarial, agrícola, de l‟administració i 
del món de la recerca, integrant la visió de tots els diferents actors. 
 



Per això i tenint en compte la coincidència de valors, objectius i territori, es proposa al Consell de 
Govern del Consorci Alba-Ter, l‟aprovació del següent acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni marc de cooperació entre el Consorci Alba-Ter i el Consell 
Comarcal de la Selva, que té com a objecte establir el marc de col·laboració entre ambdues 
entitats, concretament a través del Projecte Selwa, per tal de desenvolupar projectes conjunts que 
afavoreixin el desenvolupament territorial relacionat amb l‟aigua en el territori que comparteixen 
ambdós organismes. 
 

Segon –  Nomenar, d‟acord amb la clàusula segona del conveni, la directora de projectes del 
Consorci Alba-Ter, senyora Dolors Roset i Pagès, com a representant del Consorci Alba-Ter en la 
comissió de seguiment del conveni de col·laboració. 
 
Tercer.-  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l‟esmentat conveni. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Selva, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Francesc Camps explica el marc de col·laboració que 
s‟estableix a través d‟aquest instrument, i també explica els principals continguts del conveni pel 
què fa a la participació del Consorci en tota la iniciativa de canalització de l‟aigua a la comarca de 
la Selva. També afegeix que algunes de les actuacions que ara es formalitzen a través del conveni 
ja s‟estan portant a terme per part dels tècnics del Consorci. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
6.- CONVENI ECA BUREAU VERITAS. 
 
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 Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 21 de gener de 2010, 
es proposa al Consell de Govern l‟adopció del següent acord: 
 
Punt únic.-  Ratificar la resolució signada pel president senyor Francesc Camps i Sagué, en data 
21 de gener de 2010, aprovant la signatura d‟un conveni amb la Fundació ECA Bureau Veritas.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Camps comenta que el conveni amb aquesta Fundació posarà 
en marxa diverses iniciatives relacionades amb el món de la bicicleta i que, per la seva connexió 
amb la ruta del Ter, també s‟ha considerat oportú d‟impulsar. 
 
Posada a votació, la proposta s‟aprova per unanimitat 
 

 
7.- CONVENI UNIVERSITAT DE GIRONA, PROJECTE LIFE+ 
 



Dintre d‟aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d‟acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Comitè Life+ de la Unió Europea, va acceptar el projecte presentat pel Consorci Alba-Ter 
“Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter), referència LIFE08 NAT/E/000072, dintre la 
convocatòria Life+ de 2008, que es portarà a terme durant els anys 2010-2013, i per la seva 
execució cal contractar-ne la “direcció i seguiment científic”, seguint les pautes determinades a 
l‟acció E.3 del projecte aprovat. 
 
La Càtedra d‟Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona, amb seu a Can 
Quintana de Torroella de Montgrí (darrer municipi del curs fluvial del riu Ter), té una gran 
implicació i coneixement científic del territori del Baix Ter on es desenvolupa el projecte Life+, i 
molts dels seus projectes i iniciatives es centren en aquest espai. Des de la Càtedra s‟han dirigit 
dos projecte Life Natura dedicats a la restauració de les llacunes i sistemes costaners de les zones 
humides del Baix Ter, de manera que tenen un bon coneixement tant del desenvolupament com 
de l‟execució de projectes cofinançats pel Programa Life de la Unió Europea.  
 
És per això que, en la redacció del projecte que va ser acceptat pel Comite Life+, es va presentar 
la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona, com l’entitat que 
portaria a terme la direcció i seguiment científic del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu 
Ter”, aspecte que fou acceptat juntament amb el global del projecte. Implicar la Universitat de 
Girona, a través de la seva Càtedra, amb la signatura d’un conveni de col·laboració per dur a 
terme el seguiment científic del Riparia-Ter, aporta un valor afegit al projecte, en el sentit que la 
Universitat és un bon referent en temes de recerca i investigació en aquestes temàtiques i en 
l’àmbit territorial del projecte. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 150 del Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveuen expressament la 
possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de 
cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les 
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
Els arts 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, prescriuen el deure de cooperació 
i assistència activa entre totes les administracions públiques en exercici de la potestat de 
programació de llurs facultats i d‟exercici de les seves competències i l‟article 88 de la mateixa 
norma estableix  la facultat de les administracions locals d‟establir convenis.  
 
L‟article 4.1.c de la Llei 30/2007, de 30 d‟octubre, de contractes del sector públic, estableix que  
queden fora de l‟àmbit d‟aquesta Llei els convenis de col·laboració que duguin a terme les 
administracions públiques entre elles. 
 



Art. 10 i 57 LBRL, i 144 c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i 
cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen clarament 
la possibilitat que aquests deures s‟instrumenti a través de convenis interadministratius. 
 
 
Per tot això, atenent als antecedents esmentats i d‟acord amb els fonaments de dret que els són 
d‟aplicació, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter l‟aprovació del següent acord: 
 
 
Primer – Aprovar el text del conveni, pel qual el Consorci Alba-Ter encomana a la Universitat de 
Girona, a través de la Càtedra d‟ecosistemes litorals mediterranis, la direcció i seguiment científic 
del projecte de “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter”, d‟acord amb el projecte LIFE+ 2008. 
 

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 la Universitat de Girona, als efectes oportuns.” 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
8.- CONVENI UNIVERSITAT DE GIRONA, SEPARATA REDACCIÓ LLIBRE PATRIMONI 
CULTURAL DEL TER. 
 
Dintre d‟aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d‟acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
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 Alba-Ter, amb el patrocini de la Fundació Agbar, està treballant en l‟edició 
d‟un llibre sobre el Patrimoni vinculat als usos de l‟aigua del riu Ter, en el qual s‟hi inclourà una 
separata amb informació tècnica relativa als elements patrimonials catalogats, que la Universitat 
de Girona està disposada a realitzar. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 150 del Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveuen expressament la 



possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de 
cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les 
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
Els arts 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, prescriuen el deure de cooperació 
i assistència activa entre totes les administracions públiques en exercici de la potestat de 
programació de llurs facultats i d‟exercici de les seves competències i l‟article 88 de la mateixa 
norma estableix  la facultat de les administracions locals d‟establir convenis.  
 
L‟article 4.1.c de la Llei 30/2007, de 30 d‟octubre, de contractes del sector públic, estableix que  
queden fora de l‟àmbit d‟aquesta Llei els convenis de col·laboració que duguin a terme les 
administracions públiques entre elles. 
 
Art. 10 i 57 LBRL, i 144 c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i 
cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen clarament 
la possibilitat que aquests deures s‟instrumenti a través de convenis interadministratius. 
 
 
Per tot això, atenent als antecedents esmentats i d‟acord amb els fonaments de dret que els són 
d‟aplicació, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter l‟aprovació del següent acord: 
 
 
Primer – Aprovar el text del conveni, que té per objectiu la redacció d’una separata per al llibre 
del patrimoni vinculat als usos de l’aigua del riu Ter, amb la descripció turística dels diferents 
elements integrants de la Ruta del Ter i informacions turístiques diverses, d’acord amb el 
pressupost tramés per la Universitat de Girona. 
 

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 la Universitat de Girona, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica el detall de les principals obligacions 
que es recullen en aquest conveni. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
9.- CONVENI DIPUTACIÓ DE GIRONA, ANY 2010-11 
 
Dintre d‟aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d‟acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
 
“Antecedents 
 
El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter local, associativa i voluntària, dotada de 
personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres que es va constituir per temps 



indefinit a l‟empara del que preveuen els arts. 87 de la Llei 7/85 de 2 d‟abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, els articles 252 i següents de la Llei 8/87 de 15 d‟abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i els arts. 312 i ss. del Decret 179/95 de 13 de juny, pel qual s‟aprova el 
reglament d‟Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROASEL). 
 
Que constitueixen les finalitats del Consorci Alba-Ter: 

- Donar suport als ajuntaments consorciats de les ribes del Ter i el Freser. 
- Fomentar la sensibilització, l'educació ambiental i la recerca. 
- Endegar nous projectes i noves iniciatives orientades a conèixer, cohesionar i desenvolupar el 

territori que configura la conca fluvial del riu Ter. 
 
Que és d‟interès de la Diputació de Girona col·laborar amb el Consorci Alba-Ter en les activitats 
que duu a terme, en tant que beneficien directament un espai substancialment important de les 
comarques gironines. 
 
Que en data 31 de desembre de 2009 va finalitzar la vigència del conveni que havien signat les 
parts en data 30 d‟octubre de 2008. 

 
 
Fonaments de dret 
 
Sota el marc genèric que disposa l‟art. 106 de la Constitució espanyola de 31 d‟octubre de 1978 
pel que fa als principis de descentralització i coordinació a la que se sotmet l‟administració, els art. 
6 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre RJAPPAC, 132 i 253 de la Llei 8/1987 de 15 d‟abril MRLC i 
303 del Decret 179/1995 de 13 de juny ROASEL, regulen el marc de la col·laboració 
interadministrativa mitjançant l‟establiment de Convenis d‟interès mutu. Pel que fa a les persones 
jurídico-privades sense afany de lucre que es poden integrar o col·laborar amb un Consorci d‟acord 
amb l‟art. 312 del ROASEL, l‟art. 88 de la Llei 30/1992 (RJAPPAC), estableix la possibilitat de 
l‟establiment de Convenis d‟interès comú per a la satisfacció de l‟interès públic. 
 
 
Per tot això, atenent als antecedents esmentats i d‟acord amb els fonaments de dret que els són 
d‟aplicació, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter l‟aprovació del següent acord: 
 
 
Primer – Aprovar el text del conveni que té per objectiu l‟establiment de les condicions de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Alba-Ter per tal de portar a terme 
actuacions per a la preservació, la revalorització i la gestió integral d‟aquest espai natural. 
  
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 la Universitat de Girona, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta es posa de manifest el retall que suposen les noves aportacions que fa 
la Diputació de Girona a través del conveni i també que aquest finançament s‟aplica, tant a depesa 
ordinària com a actuacions previstes a dintre del LIFE. Respecte a la possibilitat de pròrroga del 
conveni més enllà del 2011 s‟acorda que es demanarà a primers de l‟any vinent. 



 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
10. LIQUIDACIÓ EXERCICI 2009 
 
 
Es dóna compte al Consell de Govern,  que en data 26 de febrer de 2010, el president del Consorci 
Alba-Ter, va dictar el decret que a continuació es transcriu literalment: 
 
“ ANTECEDENTS DE FET 

 
Elaborada la liquidació del pressupost del Consorci Alba -Ter a 31 de desembre de l’exercici de 2009 

s’obté el resultat següent: 

 
1. Respecte al pressupost de despeses 
 
 

  Pressupost inicial 

Pressupost 

definitiu 

Obligacions 

reconegudes 

Pagaments 

líquids 

Obligacions 

pendents 

Cap. 1 238.661,18 303.013,16 236.341,07 236.341,07 0,00 

Cap. 2 76.499,38 184.122,18 89.432,00 68.271,66 21.160,34 

Cap. 3 200,00 200,00 124,84 124,84 0,00 

Cap. 4 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 

Cap. 6 25.000,00 160.958,84 70.824,12 15.129,91 55.694,21 

TOTAL 340.660,56 648.594,18 397.022,03 320.167,48 76.854,55 

 
 

2. Respecte al pressupost d’ingressos 
  

  Pressupost inicial 
Pressupost 

definitiu 
Drets reconeg 

nets 
Recaptació 

líquida 
Cobraments 

pendents 

Cap. 3 1.100,00 1.100,00 22,51 22,51 0,00 

Cap. 4 314.550,56 411.775,56 346.323,53 226.826,38 119.497,15 

Cap. 5 10,00 10,00 198,27 198,27 0,00 

Cap. 7 25.000,00 100.200,00 100.200,00 26.600,00 73.600,00 

Cap.8 0,00 135.508,62 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 340.660,56 648.594,18 446.744,31 253.647,16 193.097,15 

 

3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

+ Drets reconeguts nets 446.744,31 

– Obligacions reconegudes netes 397.022,03 

RESULTAT PRESSUPOSTARI: 49.722,28 

+  Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per            
despeses generals 
 

16.437,99 

+  Desviacions negatives de finançament 119.070,63 

–  Desviacions positives de finançament 194.656,40 



RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: -9.425,50 

 
4. Romanent de tresoreria: 
 

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 40.708,03 

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent 193.097,15 

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 37.122,21 

+ De recursos d’altres ens públics 0,00 

+ D’altres operacions no pressupostàries 160,76 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 186.167,81 

– Saldo de cobrament dubtós 3.504,28 

  

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI  87.476,82 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent 76.854,55 

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 1.349,15 

+ De pressupostos d’ingressos 0,00 

+ De recursos d’altres ens públics 0,00 

+ D’altres operacions no pressupostàries 9.273,12 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

  

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI 257.908,80 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA  211.140,01 

- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 
A DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA 

194.656,40 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 16.483,61 

 
FONAMENTS DE DRET 

1. Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març. (TRLRHL) 

 Article 165.1: Compliment del principi d’estabilitat pressupostària en els termes previstos 
a la LGEP. 

 Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la liquidació. 
 Article 193.4 i 5: Donar compte al Ple i tramesa a Administració de l'Estat i a la de la 

Comunitat autònoma. 
 

2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en matèria pressupostària. 
 Articles 89, 90 i 91: Data, tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació del 

pressupost. 
 Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la liquidació del 

pressupost.  
 

3. Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model simplificat 

de comptabilitat local. 
 Regles 78, 79, 80: Definició, càlcul i ajustos del resultat pressupostari. 
 Regles 81 a 86: Components, control i càlcul del romanent de tresoreria. 

 
4. Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

General d’Estabilitat Pressupostària (TRLGEP) 

 Article 3: Principi d’estabilitat pressupostària. 
 Articles 19 a 25: Estabilitat pressupostària de les entitats locals. 

 
Per tant, tenint en compte els anteriors antecedents i fonaments de dret i vist l’informe de la intervenció,  

 
HE RESOLT: 



Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci Alba -Ter corresponent a l’exercici 2009 que 
figura a la part d’antecedents. 

 
Segon.- Donar-ne compte al Consell de Govern en la primera sessió que es dugui a terme. 

Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.” 

 
El Consell de Govern pren en consideració l‟anterior resolució transcrita i per tant resta assabentat 
del contingut de la liquidació aprovada per la Presidència i dels extrems principals de la qual n‟han 
donat compte el senyor Pere Prat juntament amb la gerent de l‟ens. 
 
 
11.- XARXA NATURA 2000, ENS GESTOR 
 
Dintre d‟aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d‟acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
 
“El Consell de les Comunitats Europees va aprovar l‟any 1992 la Directiva 9/43/CEE, de 21 de 
maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, coneguda 
també com la Directiva hàbitats. Aquesta directiva creà la xarxa ecològica europea coherent de 
zones especials de conservació anomenada Xarxa Natura 2000, per garantir el manteniment, o el 
restabliment, en un estat de conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la 
seva àrea de distribució natural dins el territori de la UE. 
 
Al llarg del recorregut del riu Ter, hi ha dues zones incloses a la Xarxa Natura 2000, l‟Alt Ter i el 
Baix Ter. El Consorci d‟espais d‟interès natural del Ripollès (CEINR) és l‟ens gestor de la zona 
inclosa a Xarxa Natura 2000 a l‟Alt Ter i, en l‟actualitat, no hi ha cap entitat configurada com a ens 
gestor de l‟espai Riberes del Baix Ter (codi SCI ES5120011). 
 
El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, 
capaç de crear i gestionar serveis o activitats d‟interès comú partint sempre de la iniciativa local, 
que té entre les seves línies d‟actuació promoure la millora i la valorització del patrimoni natural 
fluvial, sempre amb criteris de sostenibilitat i cohesió territorial i paisatgística. 
 
Atesa l‟estructura del Consorci Alba-Ter, amb capacitat per actuar com a ens gestor de l‟espai 
Riberes del Baix Ter, capacitat avalada amb l‟execució de un bon nombre d‟actuacions que han 
tingut incidència en aquest espai. Atès, també, que entre aquestes actuacions cal tenir en compte 
diversos projectes subvencionats per la Comissió Europea, destacant actualment el projecte 
“Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter”, admès pel Comitè Life+, que es desenvolupa a l‟espai 
Riberes del Baix Ter, es demana al Consell de Govern, l‟aprovació del següent acord: 
 
Primer.-  Proposar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el 
nomenament del  Consorci Alba-Ter com a ens gestor de l‟espai de la Xarxa Natura 2000 de 
Riberes del Baix Ter (codi SCI ES5120011), posant a la disposició d‟aquesta tasca l‟estructura del 
Consorci i l‟experiència demostrada en les actuacions que, des de la seva constitució l‟any 1998, 
porta a terme amb l‟objectiu de millorar i valoritzar el patrimoni natural fluvial del riu Ter i, 
evidentment, de l‟espai Riberes del Baix Ter. 
 



Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 
per al seu coneixement.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Francesc Camps explica que es tracta de demanar que ens 
reconeguin com a ens gestor de l‟espai Xarxa Natura 2000 i això ha de permetre explicar 
convenientment al Departament de la Generalitat de Catalunya diverses iniciatives en relació a la 
Xarxa Natura que el Consorci també podria coordinar. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
12.- APROVACIÓ PROJECTE “ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT A LES 
RIBES DEL TER I FRESER, 2010” 
 
Dintre d‟aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d‟acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
“Dins dels objectius i finalitats del Consorci Alba-Ter s‟hi compten els de promoure el 
desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva capçalera a Setcases fins a la seva 
desembocadura a Torroella de Montgrí, vetllant per la conservació i millora de tot l‟àmbit, sota 
criteris de millora de la qualitat natural i de vida.  
 
En aquest sentit, i conscients que un dels grans problemes amb que es troben els ajuntaments 
consorciats és el de la neteja i condicionament de les lleres, i comprovada l‟efectivitat de les 
actuacions que es varen projectar l‟any 2009, s‟ha redactat el projecte “Actuacions de millora i 
manteniment de les ribes del Ter i Freser, 2010”, que recull tasques de vital importància per al bon 
estat ecològic del sistema fluvial del Ter i la seva conca. 
 
Per altra banda, i fruit d‟un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l‟Obra Social de 
“la Caixa”, s‟han aprovat les bases i convocatòria d‟ajuts a projectes per a la preservació i difusió 
dels valors naturals de la demarcació de Girona, que incideixin en la millora del medi natural  i en 
la inserció social de col·lectius de persones desfavorides. 
 
Per tot això, es proposa al Consell de Govern l‟adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser, 
2010”, que engloba les tasques a realitzar a les comarques gironines per les quals transcorre el riu 
Ter. 
 

Segon.-  Presentar el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes de Ter i Freser, 
2010”, corresponent a treballs a realitzar a les comarques gironines, a la convocatòria d‟ajuts a 
projectes per a la preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació de Girona, promoguda 
per la Diputació de Girona en conveni amb l‟Obra Social de “la Caixa”. 
 
Tercer.- Facultar el president del Consorci Alba-Ter, senyor Francesc Camps i Sagué, per a la 
signatura de la documentació necessària per a l‟execució d‟aquest acord. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, responsable de la convocatòria.” 



 
En el debat de la proposta el senyor Francesc camps comenta que les possibilitats d‟obtenir 
aquests ajuts no són massa però que s‟ha valorat la necessitat de definir aquestes actuacions si 
més no per tenir-les a punt per a properes convocatòries. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
13.- AL·LEGACIONS PLA ZONAL TER SUPERIOR 
 
 
L‟Agència Catalana de l‟Aigua ha elaborat el Pla zonal per a la Implantació dels cabals de 
manteniment al Ter superior en resposta a la determinació vuitena del Pla sectorial de cabals de 
manteniment de les conques internes de Catalunya, aprovat per acord de govern el 4 de juliol de 
2006, i publicat mitjançant resolució MH/2465/2006 de 13 de juliol. D‟aquesta manera, es dóna 
compliment al mandat establert en l‟article 12 del Pla Hidrològic de les Conques Internes de 
Catalunya, aprovat per Reial Decret 1664/1998, de 24 de juliol i es contribueix a l‟assoliment dels 
objectius ambientals de conformitat amb la Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 d‟octubre de 2000, per la qual s‟estableix un marc comunitari d‟actuació en l‟àmbit 
de la política d‟aigües. 
 
Aquest Pla zonal d‟implantació dels cabals de manteniment en el Ter superior i el seu informe de 
sostenibilitat ambiental, se sotmet a informació pública, perquè s‟hi puguin presentar les 
al·legacions oportunes. 
 
Per això, d‟acord amb l‟informe emès pels tècnics del Consorci Alba-Ter un cop examinada la 
documentació, es proposa al Consell de Govern l‟adopció del següent acord: 
 
Primer.- Manifestar que, tot i admetent la millora ambiental que suposarà la implantació del PZTS 
respecte la situació actual, sempre que es faci en els termes que es plantegen, s‟observen diversos 
punts febles en l‟esmentat pla i en la documentació de base de la qual deriva. En aquest sentit, el 
Consorci Alba-Ter presenta les següents al·legacions al Pla zonal d‟implantació dels cabals de 
manteniment en el Ter superior i el seu informe de sostenibilitat: 

 
1. Sobre els objectius generals del PZTS. La desitjable implantació a curt termini d‟una 

norma d‟obligat compliment sobre cabals de manteniment, que ha de garantir un cabal 
ambiental suficient al llarg de tot el riu, no ha de fer perdre de vista que l‟objectiu 
desitjable ha de ser la recuperació de la màxima fracció del cabal natural, fins i tot per 
sobre els mínims ara per ara establerts al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les 
conques internes de Catalunya (PSCM) i en concret al PZTS, i que de fet no superen en cap 
cas el 25% del cabal natural. Aquest objectiu general ha de prevaldre sobre els interessos 
particulars que actualment comporten la reducció del cabal natural al riu, com és el cas de 
les concessions per aprofitaments hidràulics destinats a la generació d‟energia elèctrica 
(minicentrals), tan abundants al Ter Superior.    

2. Sobre les alternatives analitzades al ISA. Aquest document d‟anàlisi d‟alternatives i 
del seu grau d‟impacte ambiental, parteix de dues alternatives de contraposició discutible. 
En una banda s‟hi situa l‟evident benefici ecològic i ambiental que comporta la recuperació 
dels cabals, mentre que a l‟altra banda s‟hi contraposa la disminució en la generació 



d‟energia hidroelèctrica com un perjudici ambiental, donat  el caràcter d‟aquesta font 
energètica, que es considera “neta” i renovable. El qualificatiu “neta” aplicat a aquesta font 
d‟energia resulta del tot discutible quan existeixen nombroses evidències de l‟impacte 
ecològic sobre els sistemes fluvials de la derivació d‟aigua cap a les centrals 
hidroelèctriques. A l‟ISA no s‟han valorat suficientment aquests impactes.    

3. Sobre les estratègies d’implantació del PZTS. Admetent d‟entrada l‟esforç fet per part 
de l‟administració competent per a assolir una via consensuada i realista d‟aplicació del 
PSCM al Ter Superior, s‟observa també que no existeix una estratègia clara per a suprimir a 
mig o llarg termini una de les principals causes de reducció antropogènica dels cabals a l‟Alt 
Ter, l‟existència de minicentrals hidroelèctriques. Ans al contrari, vàries de les estratègies 
de d‟implantació del PZTS, a banda d‟afavorir l‟assoliment dels objectius d‟aquest pla, 
semblen tendir a la consolidació d‟aquest sector privat de producció d‟energia elèctrica, 
altament impactant per a l‟ecosistema fluvial. Tanmateix, en els casos en què es considera 
que cal mantenir l‟explotació hidroelèctrica, no s‟ha valorat la implantació de mesures 
compensatòries a l‟impacte ecològic que contínuament ocasionen al riu, tals com 
restauració de riberes o altres. Per altra banda, en els casos en què sí es preveu l‟extinció 
de concessions, no es preveu l‟obligatorietat d‟eliminar les infraestructures hidràuliques 
associades a aquestes concessions.  

4. Sobre la validació biològica de la memòria tècnica. Aquesta validació es basa en 
l‟aplicació d‟unes metodologies basades únicament en peixos, quan seria necessari 
incorporar també altres components de l‟ecosistema per a modelitzar els cabals de 
manteniment a fi d‟aconseguir l‟assoliment d‟un bon estat ecològic general del riu. Per altra 
banda, les metodologies aplicades es basen en unes corbes de preferència d‟hàbitat 
(corbes HPU-cabal) d‟espècies íctiques que, a banda de resultar un mètode discutible, la 
seva aplicació aquí també resulta discutible. D‟entrada, convé apuntar que existeix poc 
coneixement de base sobre les espècies de peixos autòctones de l‟Alt Ter. De fet, 
aparentment s‟han utilitzat corbes generades a altres conques de la península ibèrica per a 
espècies que no són autòctones al Ter. A més, s‟han aplicat únicament sobre 4 trams en 
tot el Ter Superior, la qual cosa es considera del tot insuficient, atesa la gran variabilitat 
ecològica existent en aquest curs al llarg de tot l‟àmbit d‟abast del PZTS.      

5. Sobre l’estratègia de reducció de les exigències ambientals. En 10 concessions 
d‟aprofitament hidràulic destinats a la generació d‟energia elèctrica (minicentrals), s‟opta 
per reduir les exigències establertes al PSCM. Aquesta decisió es pren sobre la base d‟un 
suposat compromís entre l‟assoliment del bon estat ecològic del riu i el manteniment d‟uns 
nivells mínims de producció d‟energia hidroelèctrica. Al marge de totes les consideracions 
aportades fins ara, aquest compromís es concreta en un pretès criteri tècnic segons el qual 
es poden rebaixar les exigències del PSCM fins a obtenir un HPU pels peixos sempre 
superior al 60% sense comprometre significativament la recuperació ecològica de 
l‟ecosistema fluvial. Aquesta rebaixa es considera molt poc fonamentada tècnicament, més 
encara quan el propi PSCM estableix que el nivell mínim per l‟HPU s‟hauria de situar entre 
dins el rang 70-80%. Tampoc es valora el recorregut lineal total de riu afectat per aquesta 
rebaixa de les exigències ambientals.  

6. Sobre el sistema d’evacuació del règim de cabal de manteniment. Tot i que 
estableix una priorització de solucions, essent la primera la construcció d‟un dispositiu de 
pas per a peixos, aparentment no obliga a què en tots els casos es resolgui per aquesta 
via, ni tan sols un termini per a què es resolgui per aquesta via, malgrat que un dels 



principals impactes ecològics reconeguts de la derivació d‟aigua cap a fora de la llera és 
justament l‟efecte barrera sobre la fauna aquàtica. Per altra banda, tot i que s‟incorpora la 
necessitat de vetllar per un adequat manteniment del sistema d‟evacuació, no s‟incideix en 
què ha d‟existir un correcte disseny d‟aquest sistema per a donar compliment als objectius 
esperats, especialment en relació als passos de peixos, i amb l‟excepció del cabal de 
disseny que ja està establert al PSCM. Tampoc s‟esmenta res sobre el problema que 
suposa per a la migració riu avall dels peixos l‟existència de canals de derivació d‟aigua, els 
quals haurien d‟incorporar obligatòriament les mesures adients per a evitar la penetració de 
fauna.  

7. Sobre el control del compliment del règim de cabal de manteniment. No es 
contempla el control del correcte funcionament del règim d‟evacuació, sobretot en relació 
al manteniment permanent de la connectivitat per a la fauna aquàtica. 

8. Sobre el procés participatiu del Consell de conca del Ter. Convé que es tinguin en 
compte totes les aportacions fetes al procés participatiu que en data 14 de desembre de 
2009 es va tancar. 

 
Segon.-  Sol·licitar a l‟Agència Catalana de l‟Aigua que, en els  successius  procediments 
d‟informació pública, es consideri el Consorci Alba-Ter com a part afectada. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords a l‟Agència Catalana de l‟Aigua, per al seu coneixement, i als 
efectes oportuns.  
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem comenta les raons que justifiquen cadascuna 
de les modificacions que es proposen d‟acord amb criteris tècnics i les aportacions polítiques 
defensats pel Consorci. 
 
Posada a votació, la proposta s‟aprova per unanimitat 
 
 
14.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Dintre d‟aquest punt no es recull cap acord atès que no se n„han suscitat ni justificat per tal de què 
poguessin ser adoptats.  
 
15.- 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 gener de 2010 fins al dia de la celebració d‟aquest Consell de 
govern, que s‟annexa al dossier de la sessió. 
 
 
16.- INFORMACIONS DIVERSES. 



 
- Dintre d‟aquest apartat el sr. Pere Prat comenta que va assistir a la presentació del Pla director 

de les Colònies industrials del Ter a Vic, a càrrec del senyor Pere Solà. Afegeix que aquest Pla 
avarca el riu Ter només fins als pantans i que va demanar el perquè aquest Pla no abastava 
tota l‟extensió del riu, a la qual cosa li varen respondre que tenien l‟encàrrec de redactar un 
annex al Pla que inclogués, també, la part baixa del riu Ter. Aquest Pla director es troba en 
fase d‟exposició pública i es comenta la conveniència de que el Consorci s‟ofereixi davant dels 
ajuntaments per recolzar les seves al·legacions, si cal. 
 

- S‟informa de les dates dels propers consells de govern a celebrar pel Consorci Alba-Ter, que 
queden fixades pels dies: 
 

 12 de maig de 2010 
 14 de juliol de 2010 
 15 de setembre de 2010 
 17 de novembre de 2010 

- Es fa saber als membres del Consell de Govern que ja han finalitzat les baixes per maternitat 
de l‟Estel Sleep i la Teia Puigvert, contractades pel Consorci Alba-Ter, després del naixement 
dels seus fills Adrià i Bernat. Que, per tant, també ha finalitzat la contractació laboral de la 
Vanessa Villalonga i en Quim Pou, que han substituït les dues baixes per maternitat amb una 
molt bona dedicació i professionalitat, motiu pel qual es comenta la conveniència de que se‟ls 
faci arribar l‟agraïment del Consorci Alba-Ter per la seva tasca. 
 

- S‟informa que el projecte de préstec a les escoles de la conca del riu Ter, del llibre El Tresor 
del Ter, s‟està desenvolupant amb molta demanda per part de les escoles, de manera que el 
llibre ja ha estat present a les aules de 13 escoles de la conca. 
 

- L‟Ajuntament de Gurb, en l‟ordre del dia de la sessió del Ple que se celebrarà avui mateix, hi ha 
inclòs l‟acord d‟adhesió al Consorci Alba-Ter. Amb aquesta adhesió, seran ja cinquanta-dos els 
ajuntaments de la conca adherits al Consorci. Els membres del Consell de Govern manifesten 
la seva satisfacció per aquest fet. 
 

- El senyor Francesc Camps explica el tràmit del Pla Director de la gestió de l‟aigua de les 
conques internes de Catalunya i la necessitat de contractar alguna persona que reculli i prepari 
totes les al·legacions del territori i per això proposa que es contracti al senyor Aleix Comas. 
 

- Per últim, s‟informa de la convocatòria de subvenció oberta per la Fundació Biodiversidad. Es 
comenta que es treballa per poder presentar, dins el programa 1.8 de les bases aprovades, la 
sol·licitud per a la realització d‟un estudi de la Diagnosi de l‟estat de conservació d‟espècies 
amenaçades de fauna de riu Ter. Aquest estudi inclourà propostes de connectivitat al llarg del 
Ter a través de la permeabilització de barreres, així com la realització d‟algun projecte pilot.  

 
 
 
 
17.- PRECS I PREGUNTES. 
 



Atès que les diverses intervencions dels membres del Consell s‟han anat succeint dintre de cada 
punt de l‟ordre del dia de la sessió, no es fa constar cap qüestió en aquest punt. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s‟aixeca la sessió a ¾ de 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  


