
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 03/10 
Caràcter: Ordinari 
Data: 12 de maig de 2010 
Horari: de ¾ 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 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 Verges: Sra. Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Marc Prat Arrey 
 
 
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), el Sr. Joan Boada Reig (Ajuntament de Salt), el Sr. 
Àngel Simon Caballero (Ajuntament de Bescanó) 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 (11 de març de 2010). 
2. Compte general exercici 2009 
3. Convocatòria Fundación Biodiversidad 
4. Conveni Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. 
5. Conveni Aigües Ter-Llobregat 
6. INTERREG IV A - POCTEFA 



7. Conveni Ajuntament de Les Masies de Roda, Interreg IVA – POCTEFA 
8. Conveni Ajuntaments de Tavèrnoles i Vilanova de Sau, Interreg IV A – POCTEFA. 
9. Conveni d’allotjament al centre de càlcul de la Diputació de Girona del portal de la Ruta del 

Ter. 
10. Mocions o temes per urgència. 
11. Informe de gerència. 
12. Informacions diverses. 
13. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (11 de març 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 11 de març de 2010 (Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la 
Universitat de Girona), 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, 12 de 
maig  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.- COMPTE GENERAL EXERCICI 2009 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta al 
dossier de la sessió: 
 
“El Compte General de l’exercici de 2009, que correspon al pressupost del Consorci Alba Ter, ha 
estat confeccionat d’acord amb el conjunt normatiu següent: 
 
- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març 
- Reial decret 500, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol VI del TRLRHL, reglament 
d’hisendes locals en matèria de pressupostos 
- Instrucció de comptabilitat, Ordre d’Economia i Hisenda 4041, de 23 de novembre, pel qual 
s’aprova el model simplificat de comptabilitat local. 
- Ordre de 20 de setembre de 1989, d’estructura pressupostària. 
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 
 
D’acord amb aquesta normativa, el Compte General del Consorci Alba Ter, està format per: 
 
 BALANÇ DE SITUACIO 
 COMPTE DE RESULTATS 



 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 
1. Liquidació pressupost d’ingressos corrents 
2. Liquidació pressupost de despeses corrents 
3. Resultat pressupostari 

 ESTAT DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
1. Estat dels drets pendents de cobrament procedents d’exercicis tancats 
2. Estat de les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats. 
 

 ESTAT DE LA TRESORERIA 
 ESTAT DEL DEUTE 
 ANNEXOS ALS ESTATS I COMPTES ANUALS 

1. Balanç de sumes i saldos 
2. Estat de les modificacions de crèdit 
3. Romanent de Tresoreria 
4. Estat de les operacions no pressupostàries 
5. Informe d’intervenció 

 
D’acord amb el que disposa l’article 193 del TRLRHL; 
 
Per tot això, es demana el Consell de Govern constituït com a Comissió Especial de Comptes 
l’aprovació dels següents acords, 
 
Primer.- Informar favorablement el Compte General de l’exercici 2009, integrat pels estats i 
documents comptables esmentats. 
 
Segon.- Mitjançant l’edicte en el BOP de Barcelona, el BOP de Girona i en el tauler d’anuncis de 
l’entitat, el Compte General amb aquest informe, ha d’estar exposat al públic durant un termini de 
15 dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les 
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que han de ser resoltes per la mateixa 
Comissió Especial de Comptes.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica el contingut dels comptes i el tràmit 
previ que se segueix abans de què puguin ser aprovats per l’Assemblea General. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
3.- CONVOCATÒRIA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
“La Fundación Biodiversidad ha obert la seva convocatòria anual per realitzar activitats vinculades 
a la biodiversitat i el medi ambient, amb una dotació màxima global de 6.000.000 euros, la meitat 
de la dotació de l'any anterior. 
 
Les línies d'actuació dels projectes hauran de centrar-se en 6 àmbits: conservació del patrimoni 
natural i de la biodiversitat, desenvolupament sostenible del medi rural, lluita contra el canvi 



climàtic, conservació del medi marí, cooperació internacional al desenvolupament sostenible, i 
formació, comunicació, i sensibilització.  
 
El Consorci Alba-Ter és una de les entitats amb possibilitats de comptar com a beneficiari i, per 
tant, poder optar a la convocatòria oberta, tota vegada que una de les condicions és la de formar 
part d’una xarxa d’àmbit estatal que afecti a més d’una comunitat autònoma, com ho és la Xarxa 
Natura 2000. 
 
Des del Consorci s’ha constatat en diverses ocasions que per poder actuar en algun nou àmbit cal 
disposar, prèviament, d’una informació de la que no disposem i per això, caldria aprofitar la 
convocatòria oberta per a presentar un projecte que empari un estudi de diagnosi de l’estat actual 
de conservació de les espècies de fauna amenaçada del riu Ter, amb la participació de diferents 
especialistes en cadascuna de les espècies seleccionades i amb el treball de camp necessari per 
aclarir la situació actual de cadascuna de les espècies. El projecte, que es presentaria dins l’àmbit 
de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat, hauria d’incloure, a més, propostes de 
conservació i recuperació d’aquestes espècies dins l’àmbit del riu Ter, que permetin orientar noves 
accions de conservació a promoure des del Consorci Alba-Ter.  
 
Per tot això, es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.-   Presentar el projecte “Propostes de conservació d’espècies de fauna amenaçada en els 
espais Xarxa Natura 2000 del riu Ter: Diagnosi i estat actual de les poblacions i accions concretes 
per al manteniment de la Biodiversitat”, a la convocatòria 2010 oberta per la Fundación 
Biodiversidad. 
 
Segon.- Facultar el president del Consorci Alba-Ter, senyor Francesc Camps i Sagué, per a 
l’aprovació del projecte a presentar i per a la signatura de la documentació necessària per a 
l’execució d’aquest acord.” 
 
En el debat de la proposta es comenten els detalls d’aquesta convocatòria, i les reunions 
mantingudes amb els tècnics redactors del projecte per tal d’incloure determinades espècies de 
fauna en aquest treball que es considera imprescindible per conèixer quin és l’estat de la 
biodiversitat en l’àmbit del riu Ter. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
4.- CONVENI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. 
 
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 22 d’abril 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 
22 d’abril de 2010, aprovant la signatura d’un conveni amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, 
S.A.” 



 
En el debat de la proposta el senyor Francesc Camps comenta els contactes mantinguts amb 
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter per tal d’articular la seva col·laboració amb el Consorci i 
també comenta que la resolució d’aprovació del conveni es va adoptar per la Presidència per tal de 
guanyar temps i assegurar aquesta participació. La senyora Anna Magem afegeix que l’aportació 
de 6.000 € s’ha pogut mantenir malgrat les dificultats que actualment s’observen en les partides 
pressupostàries dels organismes que col·laboren amb el Consorci. 
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat 
 
5.- CONVENI AIGÜES TER-LLOBREGAT 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
Aigües Ter Llobregat (ATLL) és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb 
personalitat jurídica pròpia, sotmesa a l’ordenament jurídic privat, encarregada de la gestió 
conjunta i coordinada de les concessions per a abastament en alta de poblacions incloses en 
l’àmbit territorial del sistema d’abastament Ter-Llobregat (entre les quals la de 8 m3/segon 
derivada del riu Ter) i de la prestació del servei públic de competència de la Generalitat consistent 
en la producció i el subministrament d’aigua potable per a abastament de poblacions a través de la 
xarxa bàsica del sistema Ter-Llobregat. Així mateix, ATLL és el responsable de la construcció, la 
conservació, la gestió i l’explotació de l’esmentada xarxa i li correspon, amb l’autorització de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, adoptar decisions sobre el repartiment i l’assignació a cada xarxa del 
sistema Ter-Llobregat de les dotacions d’aigua disponibles. 
 
ATLL va manifestar el seu interès a col·laborar en les iniciatives que porta a terme el Consorci 
Alba-Ter a la conca fluvial del riu Ter i per això, en data 3 de novembre de 2006 es va signar un 
conveni de col·laboració que ha estat vigent fins a l’any 2009. 
 
Tota vegada que l’interès de ATLL de col·laborar amb el Consorci Alba-Ter segueix vigent, es 
proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb Aigües Ter Llobregat, que té com a objecte prorrogar la 
durada del conveni signat en data 3 de novembre de 2006, actualitzant els acords assolits a 
l’esmentat conveni.  
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 Aigües Ter Llobregat, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica que l’aportació d’Aigües Ter i Llobregat 
al Consorci s’ha pogut mantenir i que, en la visita on es van concretar els termes del conveni 
també es va comentar la possibilitat d’una visita a la planta desalinitzadora que gestiona aquesta 
entitat. El Consell de Govern debat aquesta proposta i s’acorda concretar una visita a aquest nou 
equipament i per això s’encarrega a la gerència que faci els contactes oportuns. 



 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
6.- 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 del següent acord: 
 
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 Sant Joan de les Abadeses (Ripollès) 
o Rehabilitació bassa Ecomuseu El Molí Petit. 
o Import màxim d’aportació Interreg: 4.106,40 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 13,89 % 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 2.1.4 

 Municipi de Vic (Osona) 
o Recuperació de la Sínia, a Vic. 
o Import màxim d’aportació Interreg: 15.000 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 42,86 % 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 2.1.4 

 Ajuntament de Manlleu (Osona) 
o Instal·lació d’embarrats conectats a la turbina Fontaine i posada en funcionament 

de màquines, al Museu Industrial del Ter. 



o Import màxim d’aportació Interreg: 15.000 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 16,85% 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 2.1.4 

 Municipi de Les Masies de Roda (Osona) 
o Rehabilitació d’un pou de glaç. 
o Import màxim d’aportació Interreg: 6.350 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 47,94 % 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 2.1.4 

 Municipis de Vilanova de Sau i Tavèrnoles (Osona) 
o Aplicació del seguiment de ratpenats aquàtics “QuiroRius” al riu Ter. 
o Import màxim d’aportació Interreg:  2.000,74 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 59,36 % 
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, Les Lloses, Vilanova de Sau, Anglès, 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 la gerent del Consorci explica cadascuna de les iniciatives municipals 
incloses a la selecció que es presentarà a l’Interreg IV A/ POCTEFA. La senyora Magem també 
dóna detall del contingut de cadascun dels projectes, dels seus objectius i de l’import màxim 
d’aportació a càrrec de l’Interreg. 
 
Per part dels membres del Consell de Govern es fa constar la seva valoració positiva atès que 
aquestes accions que es cofinancen amb els ajuntaments són un exemple concret de la distribució 
del treball del Consorci en el territori i potencia la col·laboració amb els membres del mateix. 
 
També es valoren les dificultats de justificació de l’Interreg per part dels socis francesos atès que 
es tracta d’un tema preocupant. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
7.- CONVENI AJUNTAMENT DE LES MASIES DE RODA, 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, 12 de maig 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 Les 
Masies de Roda , amb les següents dades: 

 
 Municipi de Les Masies de Roda (Osona) 

o Rehabilitació d’un pou de glaç. 
o Import màxim d’aportació Interreg: 6.350 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 47,94 % 
o Anualitat 2010. 
o 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 Les Masies de Roda, que contempli el compromís de l’ens consorciat 
en l’execució total de l’actuació presentada i tractament de les particularitats d’aquesta actuació 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 Les Masies de Roda, que té com a 
objecte establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Les Masies de Roda i el Consorci 
Alba Ter per la rehabilitació d’un pou de glaç al seu terme municipal. 
 
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 Les Masies de Roda, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta s’explica que el conveni recull les condicions d’execució i justificació de 
l’aportació del Consorci al projecte presentat per aquest ajuntament. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 



8.- CONVENI AJUNTAMENTS DE TAVÈRNOLES I VILANOVA DE SAU, 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, 12 de maig de 2010, ha donat el vist i plau a la 
selecció de determinades actuacions, entre les quals hi ha la presentada pels Ajuntaments de 
Vilanova de Sau i Tavèrnoles, a través del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona , 
amb les següents dades: 

 
 Municipis de Vilanova de Sau i Tavèrnoles (Osona) 

o Aplicació del seguiment de ratpenats aquàtics “QuiroRius” al riu Ter. 
o Import màxim d’aportació Interreg:  2.000,74 uros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 59,36 % 
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 els Ajuntaments de Vilanova de Sau i Tavèrnoles, que contempli el compromís 
d’ambdós ens consorciats en l’execució total de l’actuació presentada, a través del Consorci de 
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, i tractament de les particularitats d’aquesta actuació 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 a signar amb els Ajuntaments de Vilanova de Sau i 
Tavèrnoles, que té com a objecte establir el marc de col·laboració entre el Consorci Alba-Ter i 
ambdós ajuntaments que, a través del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, 
promouen l’aplicació del seguiment de ratpenats aquàtics “QuiroRius” al 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 als Ajuntaments de Vilanova de Sau i Tavèrnoles, als efectes 
oportuns.” 
 



En el debat de la proposta s’explica que el conveni recull les condicions d’execució i justificació de 
l’aportació del Consorci al projecte presentat per aquests ajuntaments.  
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
9.- CONVENI D’ALLOTJAMENT AL CENTRE DE CÀLCUL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
DEL PORTAL DE LA RUTA DEL TER  
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
“La Diputació de Girona i el Consorci Alba-Ter varen signar en data 14 de maig de 2008, un 
conveni per a l’allotjament d’ordinadors al Centre de Càlcul de la Diputació de Girona d’un 
ordinador connectat a Internet, que acollia el portal de la Ruta del Ter. 
 
Amb posterioritat a aquesta signatura s’ha constatat que el conveni amb la Diputació de Girona, no 
contemplava el manteniment del servidor allà allotjat, per la qual cosa i conscients de la 
importància de que es porti a terme aquest manteniment que garantirà la continuïtat i vigència del 
portal de la Ruta del Ter, es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer – Aprovar el text del nou conveni per a l’allotjament de la pàgina web de la Ruta del Ter, 
que ve a substituir el conveni signat en data 14 de maig de 2008, en el que es pacta l’abast del 
servei prestat per la Diputació de Girona, així com les obligacions del Consorci Alba-Ter. 
 
Segon –Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l’esmentat conveni així com qualsevol altre document necessari pe a l’execució 
d’aquest acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Girona, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Magem justifica la necessitat d’actualitzar aquest conveni 
atès que el manteniment dels servidors que allotgen els programes i informació del Consorci en 
depenen. També comenta que aquesta actualització no suposa cap cost afegit. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
10.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
 
10.1 Acceptació Subvenció PUOSC 
 
Antecedents 
 
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, va aprovar la proposta de planificació del PUOSC 
per al període de 2008-2012, que inclou la subvenció concedida al Consorci Alba-Ter per a la 



redacció del projecte tècnic d’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i les Masies de Roda., dins 
l’anualitat 2010. 
 
 
Per tot això, tota vegada que cal iniciar el procés de tramitació del contracte per a la redacció 
d’aquest projecte, es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Acceptar l’ajuda de 8.550 euros. inclosa al programa 1 (ET) PE dinamització i equilibri 
territorial del PUOSC 2010, per finançar la redacció del projecte tècnic d’adequació de la Ruta del 
Gurri entre Vic i Les Masies de Roda, acceptant, també, la normativa aprovada per desenvolupar el 
Pla. 
 
Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica del Consorci Alba-Ter 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la Sra. Maria Teresa Puigvert i Picart, tècnica 
de projectes del Consorci Alba-Ter, com a responsable de l’actuació. 
 
Tercer.- El Consorci Alba-Ter es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol 
incidència que sobrevingui abans de l’inici de la redacció o durant la seva execució. 
 
Quart.- De conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària  172R 62700 de 
l’exercici 2010, hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació. 
 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
11.- 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 12 de març de 2010 fins al dia de la celebració d’aquest Consell de 
govern i que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
 
2.- INFORMACIONS DIVERSES 

 

 La Universitat de Vic ha fet saber al Consorci Alba-Ter que ha estat autoritzada a iniciar els 
tràmits per a implantar la titulació de Grau en Biologia per al proper curs 2010/11, alhora 
que agraeix el suport rebut. S’acorda felicitar a la UVic per aquest resultat positiu, i oferir-
nos a col·laborar en el desenvolupament d’algunes de les activitats acadèmiques 
relacionades amb aquest Grau. 



 Sol·licitud pel descens popular amb piragua pel Ter, Memorial Francesc Ferrer i Gironès: 
S’informa de la sol·licitud d’ajut econòmic rebuda de “Salter” i “Caiac i Natura”, per a la 
novena edició del Descens popular amb piragua pel Ter, prevista pel 11 de juliol 
d’enguany. Es valora molt positivament tots els actes que transcorren a través del Ter, per 
la popularitat dels mateixos ja que acosten la gent al riu, així com per tot el treball que hi 
ha darrera de les associacions, que valoritzen aquest medi. No obstant i això, el compromís 
econòmic del Consorci és a través dels ajuntaments i consells consorciats i el pressupost no 
preveu cap partida destinada a aportacions o col·laboracions amb entitats. 

 Es comenta que s’ha iniciat el procés de recerca d’organismes, associacions ó entitats de 
l’estat espanyol, que tinguin com a objectiu la valorització, recuperació i manteniment del 
patrimoni natural i el patrimoni cultural fluvial, per tal de valorar la possibilitat d’establir 
una xarxa d’organismes que considerin l’aigua i el territori fluvial com un actiu de 
desenvolupament, i poder compartir experiències, transferència de metodologia, posada en 
comú d’estratègies de valorització i, si cal, presentació de projectes conjunts. 

 S’informa també del desenvolupament de diferents projectes endegats pel Consorci Alba-
Ter: 

o Estudi de reintroducció de l’àguila pescadora, segueixen endavant els treballs de 
redacció de l’estudi 

o Life +, ja hi ha hagut una reunió de les comissions executives i es treballa en la 
redacció dels plans de gestió i projectes executius. 

o Inventari de Jardins del Ter, s’encarregarà al M.I.T. 
o Ruta del Ter: es renegociarà el conveni amb Endesa per la utilització del camí entre 

Sau i Susqueda i s’informa de diferents “press trip” (dies 8 i 19 de maig). 
o Gestió de depuradores, es visitarà el Consorci Costa Brava, que gestiona 

depuradores per tal de valorar la possibilitat d’aquesta nova activitat per part del 
Consorci. 

o Es dóna compte de la reunió mantinguda amb Medi Ambient, ACA, Agricultura, per 
qüestions dels recs històrics del Baix Ter. 

o Projecte de neteja de lleres d’Osona: s’han efectuat tràmits amb Diputació de 
Barcelona per al seu finançament. 

o Visites de coneixement del Consorci: 
 Xucar Viu, en Ponç Feliu va anar a presentar el Consorci a València. 
 El Ministeri de la Vivenda, la Univ.Politècnica de Madrid i l’Ajuntament de 

San Ildefonso conviden el Consorci a presentar el Consorci, dins el curs de 
“Bones pràctiques”, d’aquest estiu. 

 El “Projeto Brasil Municipios”, vol visitar el Consorci per conèixer la seva 
tasca i es decideix els actes d’acolliment d’aquesta iniciativa.  

 

 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Atès que cap membre del Consell pren la paraula en aquest punt i que, les diverses intervencions 
dels assistents 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 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  


