
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 04/10 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14 de juliol de 2010 
Horari: de 3/4 de 4 a ¾ de 5 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 Manlleu: Sr. Pere Prat Boix (presideix la sessió en substitució del senyor 
Francesc Camps) 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Masies de Voltregà: sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simon Caballero 
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 
 
També hi assisteix, en qualitat d’oient habilitat especialment pel Consell, el senyor Pere Pujolràs i 
Feixas representant de l’ajuntament de Sant Julià de Ramis. 
 
Excusen l’absència: 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), i el Sr. 
Francesc Camps i Sagué (Ajuntament de Celrà) 
 
 
 

Ordre del dia 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (12 de maig de 2010). 
2. INTERREG IV A – POCTEFA. 



3. Convenis amb nou ajuntaments per al projecte “Actuacions de millora i manteniment de les 
ribes del Ter i Freser 2010”. 

4. Addenda al contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i el Consorci 
Alba-Ter. 

5. Conveni Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Interreg IV A- POCTEFA 
6. Contractació treballs projecte “Actuacions de conservació i manteniment a les ribes del Ter 

i Freser 2010”. 
7. Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga en la contractació d’agents d’ocupació i 

desenvolupament local. 
8. Al·legacions al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. 
9. Conveni de col·laboració entre el C.C. Baix Empordà, Diputació de Girona i Consorci Alba-

Ter, per a la implementació de l’espai d’interès agrari del Baix 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 (12 de maig 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 12 de maig 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. Salt, 14 de 
juliol  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 del següent acord: 
 
Primer.- Donar el vistiplau a la selecció proposada pel següent projecte, amb indicació de quina 
seria la quantitat que s’hi podria destinar i l’anualitat en que es portaria a terme, dades que 
l’ajuntament sol·licitant necessita conèixer: 
 

 Municipi de Ripoll (Ripollès) 
o Projecte Viu el Riu, a Ripoll. 
o Import aproximat actuació: 5.200 euros 
o Import aproximat d’aportació Interreg: 3.640 euros 
o Percentatge fixe de l’aportació de l’Interreg: 70 % 
o Anualitat 2011 
o Codi acció Interreg: 2.1.5 

 
 
Segon.-  Avançar, conjuntament amb l’ajuntament sol·licitant, en la tramitació de la 
documentació necessària per tal de fer efectiva aquesta aportació, iniciant, si cal, els tràmits de 
redacció i posterior signatura d’un conveni amb l’ajuntament implicat, 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, senyora Anna Magem, explica el contingut 
d’aquest projecte que s’inclou a dintre de l’INTEREG i també comenta, en detall, el seguiment de 
les demes actuacions que van proposant diversos ajuntaments per tal de poder ser incloses, al seu 
dia dintre d’aquesta mateixa iniciativa de subvenció europea, (punt tercer de la part dispositiva 
dels acords) 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 



3.- CONVENIS AMB NOU AJUNTAMENTS PER AL PROJECTE “ACTUACIONS DE MILLORA 
I MANTENIMENT DE 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 : 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consorci Alba-Ter, conscient que un dels grans problemes amb que es troben els ajuntaments 
consorciats és el de la neteja i condicionament de les lleres del Ter i el Freser, va redactar el 
projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 2010”, tenint en compte 
les propostes rebudes dels diferents ajuntaments, amb un import total de 122.049,25 euros, 
presentant-lo a la convocatòria oberta per la Diputació de Girona en conveni amb l’Obra Social “La 
Caixa”, 
 
El projecte presentat va ser seleccionat i la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió 
del dia 4 de maig de 2010 va acordar la concessió d’una subvenció del 80% del projecte, 
exceptuant-ne algunes actuacions.  
 
El finançament de l’import dels treballs que s’executaran i que queda fora de la subvenció rebuda 
de la Diputació de Girona, haurà d’anar a càrrec dels mateixos ajuntaments, possibilitat que ja es 
va contemplar des del primer moment en que es va proposar la redacció del projecte.   
 
Tant la Diputació de Girona, en el moment de concessió de la subvenció, com l’Agència Catalana 
de l’Aigua, a l’hora d’atorgar l’autorització corresponent, estableixen la necessitat de redactar un 
pla de manteniment de les accions durant un període de 5 anys, com a mínim. 
 
Per tot això, i per tal d’establir la coparticipació dels diferents ajuntaments i el Consorci Alba Ter 
en la realització del projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 
2010”, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent acord: 
 
Primer – Aprovar el text dels convenis a signar amb els següents ajuntaments, que tenen com a 
objecte establir el marc de col·laboració entre ells i el Consorci Alba Ter per la realització del 
projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 2010”: 
 

- Ajuntament de Bescanó 
- Ajuntament de Girona 
- Ajuntament de La Cellera de Ter 
- Ajuntament de La Tallada d’Empordà 
- Ajuntament de Ribes de Freser 
- Ajuntament de Ripoll 
- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
- Ajuntament de Sarrià de Ter 
- Ajuntament de Verges 

 
Segon –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura dels esmentats convenis. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als ajuntaments esmentats, als efectes oportuns.” 



 
Per part de la gerent del Consorci s’explica el contingut dels treballs que són objecte de conveni 
amb els diversos municipis, i també es dóna compte del contingut i diferències previstes a 
cadascun dels convenis amb cada ajuntament. També aclareix que els convenis preveuen un punt 
específic pel què fa a la previsió del manteniment, a càrrec dels ajuntaments, de les obres 
executades. 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 

4.-ADDENDA AL CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT 
DE GIRONA I EL CONSORCI ALBA-TER 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte de la següent proposta elaborada des de la 
gerència de l’entitat: 
 
“ANTECEDENTS 
El Consorci Alba-Ter i la Universitat de Girona varen signar un contracte de col·laboració científica 
per tal de portar a terme la redacció d’una separata per al llibre del patrimoni vinculat als usos de 
l’aigua del riu Ter, que promou el Consorci Alba-Ter, amb el patrocini de la Fundació Agbar.  La 
redacció anava a càrrec del Departament de Història i Història de l’Art, sota la direcció de la 
professora Silvia Aulet. 
 
En el desenvolupament dels treballs encarregats s’ha detectat una no coincidència dels termes i 
concepte del projecte a entregar, per la qual cosa des de la universitat de Girona i el Consorci 
Alba-Ter, de comú acord i lliurement, es valora la possibilitat de rescindir el conveni de 
col·laboració signat. 
 
Per això, atenent als antecedents esmentats, es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-
Ter, l’aprovació de l’acord que segueix a continuació: 
 
  
Primer – Aprovar el text de l’addenda al contracte de col·laboració científica entre la Universitat 
de Girona i el Consorci Alba-Ter, que té per objectiu rescindir el conveni aprovat pel Consell de 
govern del Consorci en la sessió del dia 11 de març de 2010, per la redacció d’una separata a 
incloure 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. 
 

Segon –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l’esmentada addenda. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Universitat de Girona, als efectes oportuns.” 
 

En el debat de la proposta, la senyora Magem comenta els problemes detectats en l’execució del 
contracte de col·laboració científica amb la Universitat de Girona i la necessitat de rescindir el 
conveni que el definia. També informa de l’alternativa que probablement es posarà en marxa per 
poder tirar endavant la redacció de la separata del llibre del patrimoni vinculat als usos de l’aigua 
del riu Ter. 
 



 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
5.- CONVENI AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, INTERREG IV A - 
POCTEFA 
 
 
Per part de la Gerent del Consorci Alba-Ter, senyora Anna Magem i Marsó, s’informa que a darrera 
hora s’ha pogut comprovar que caldrà negociar amb l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
un canvi en el text del conveni. En conseqüència, els acords que es proposaven resten sobre la 
taula fins que es completi el canvi pertinent. 
 
 

 

6.- CONTRACTACIÓ TREBALLS 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 : 
 
 
“Atès l’expedient instruït en virtut de provisió de presidència del 11 de maig de 2010, ordenant la 
incoació d’expedient administratiu amb la finalitat de contractar la realització dels serveis 
corresponents a les actuacions incloses a la comarca del Ripollès dins el projecte “Actuacions de 
millora i manteniment de les ribes del riu Te i Freser 2010”, d’acord amb els articles 277 i ss.de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic 
 
Vistos els continguts dels informes jurídic i econòmic incorporats a l’expedient en els quals 
s’informa favorablement sobre la contractació del servei. 
 
Vist que s’ha justificat la necessitat de la tramitació urgent de la contractació. 
 
Vist allò que disposen l’article 88 de la Llei 7/1985 estatal, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL) i els articles 274 i ss. Del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
Vist que s’ha redactat el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir 
aquesta contractació. 
 
D’acord amb tot això, es proposa al Consell de Govern,l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació i convocatòria de licitació del contracte de serveis 
per  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 2010”, amb càrrec a la partida 172 61904 
del pressupost de despeses per a l’exercici 2010. 
 



SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte 
de serveis per 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 2010” 
 
TERCER.- Convocar procediment negociat com a forma d’adjudicació del contracte de serveis 
consistents en 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 2010”, mitjançant tramitació 
per urgència. 
 
QUART.- Autoritzar el president del Consorci Alba-Ter, per tal que mitjançant resolució pugui 
proposar l’adjudicació del contracte i, posteriorment adjudicar-lo, amb el benentès que caldrà 
preveure la ratificació d’aquest Consell de Govern. “ 
 
En el debat de la proposta, la senyora Anna Magem comenta les característiques d’aquest 
contracte i en justifica la seva adjudicació ateses les circumstàncies concurrents en els possibles 
adjudicataris. 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
7.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA EN LA CONTRACTACIÓ 
D’AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
 
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, a través d’un Pla de Foment turístic, va portar a terme el disseny i 
implantació de la Ruta del Ter, un producte turístic vinculat a l’espai fluvial del Ter, a través d’una 
ruta cicloturística i senderista, i del Freser mitjançant una ruta senderista, que permeten valoritzar 
des d’una altra perspectiva tot el patrimoni natural i cultural del Ter i, alhora crear noves formes 
d’ocupació.  
 
Degut a la importància d’aquest producte turístic i per tal de poder fer la feina de difusió i creació 
del producte per poder-lo consolidar, el Servei d’ocupació de Catalunya ens va concedir, l’any 
2008, una subvenció per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), 
dins el marc del projecte integral per a l’ocupació presentat en aquell moment, subvenció de la 
que es va concedir, posteriorment, una primera pròrroga. 
 
Cal continuar, encara, amb la tasca de desenvolupar de forma sostenible les potencialitats 
econòmiques que ofereix el riu Ter i la seva conca, a través de la creació i comercialització de la 
Ruta del Ter i, per això, cal seguir comptant amb la tasca que porta a terme l’agent d’ocupació i 
desenvolupament local  Estel Sleep i Ronquillo, contractada per aquest Consorci i recolzada per la 
subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant les resolucions ref. G-073/08, 
del 25 de setembre de 2008 i G-088/09, de 4 de desembre de 2009. 
 



Atesa la resolució TRE/1487/2010, de 6 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2010 per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació i 
desenvolupament local (AODL) i d’acord amb els antecedents detallats, es proposa al Consell de 
Govern l’adopció de l’acord que segueix a continuació: 
 
Primer.- Sol·licitar al Servei d’ocupació de Catalunya una subvenció per a la pròrroga de la 
contractació de l’agent d’ocupació i desenvolupament local Estel Sleep i Ronquillo, contractada pel 
Consorci Alba-Ter i recolzada per la subvenció concedida pel SOC, mitjançant les resolucions ref. 
G-073/08, del 25 de setembre de 2008 i G-088/09, de 4 de desembre de 2009, corresponent al 80 
% del sou que caldria pagar durant un any més per la seva contractació com a tècnic de suport al 
desenvolupament territorial. 
 
Segon.- Aprovar el Pla d’acció i el Pla de Treball anual de l’Agent d’ocupació i desenvolupament 
local de dinamització turística del territori fluvial del Ter, per al període de 2010-2011, d’acord amb 
el text que es presenta en la sol·licitud de pròrroga de la subvenció. 
 
Tercer.- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci, el 20% restant 
de la despesa corresponent a la seva contractació. 
 
Quart.-  Declarar la facultat d’aquesta Presidència per a la signatura i realització de les gestions 
necessàries.” 
 
 

El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
8.- AL·LEGACIONS AL PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE 
CATALUNYA. 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
“L’Agència Catalana de l’Aigua ha redactat el “Pla de Gestió del Districte de conca hidrogràfica o 
fluvial  de Catalunya”, que, mitjançant anunci de 2 de desembre de 2009, publicat en el DOGC 
núm. 5526, de 15 de desembre de 2009, se sotmet a informació pública per un període de sis 
mesos, per tal que tots els interessats poguin presentar les al·legacions que considerin oportunes 
 
 
Per això, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar la presentació, davant l’Agència Catalana de l’Aigua, de les al·legacions que es 
consideren oportunes al Pla de Gestió del Districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya, al 
Programa de Mesures i al seu Informe de Sostenibilitat Ambiental, segons el següent redactat: 

 

AL·LEGACIÓ 1 

Nom del Pla de Gestió 

 



La conca fluvial de Catalunya objecte del present pla de gestió fa referència a les conques 

hidrogràfiques dels rius Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besos, Llobregat, Foix, Gaià, 

Francolí, Riudecanyes i diverses rieres que aboquen directament a la mar mediterrània. 

La directiva marc de l‟aigua determina que la gestió de l‟aigua s‟ha de realitzar per unitats de 

conca hidrogràfica i no a nivell del territori competencial de l‟administració. 

 

 Valoració i propostes 

Per això, creiem que el nom més correcte per al projecte que se sotmet a informació pública 

seria “Pla de gestió del Districte de les Conques Fluvials de Catalunya”. 

 

AL·LEGACIÓ 2 

Cabals de manteniment. Plans Zonals. Connectivitat fluvial (Cap. V - arts. 18 a 20). 

Com a criteri general pel que fa als cabals de manteniment, en condicions de normalitat 

hidrològica, és d‟aplicació el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de 

Catalunya (aprovat l‟any 2006 pel Govern de la Generalitat de Catalunya). 

El Pla Sectorial de Cabals de Manteniment (PSCM) determina uns “cabals mínims per sota dels 

quals la vida piscícola i el funcionament dels ecosistemes fluvials poden mostrar dificultats per 

mantenir-se”. Per tant, no es tracta d‟uns valors de cabals desitjables o un objectiu de cabals a 

assolir sinó un llindar inferior. L‟objectiu dels cabals circulants ha de ser, lògicament, 

significativament superior al mínim. 

S‟estableix que l‟efectiva implantació del règim de cabals de manteniment en les concessions 

preexistents es realitzarà de forma progressiva a través dels plans zonals i les actuacions 

administratives corresponents; així mateix aquells titulars de concessions amb obligació de 

respectar un cabal de manteniment hauran d‟instal·lar sistemes de control per garantir el seu 

compliment i facilitar l‟accés a la inspecció competent per al control corresponent. 

L‟art. 20 fixa l‟obligatorietat d‟adequació, per millorar la connectivitat fluvial, d‟aquelles 

infraestructures que dificultin la mobilitat de les espècies aqüícoles.  

 Valoració i propostes 

El document objecte d‟estudi indica que el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment (PSCM) és 

per als anys de normalitat hidrològica, però en període de sequera “els cabals de manteniment 

poden veure‟s reduïts per garantir la disponibilitat d‟aigua per a usos prioritaris com 

l‟abastament a la població”. Aquest punt tindria lògica si es referís a nivell de conca, però en el 

cas del riu Ter, resulta que les necessitats d‟abastament de fora de la conca poden passar per 

davant de les necessitats ambientals de cabals de manteniment del propi riu. El més raonable 

seria no haver de transvasar aigua del Ter fora de la seva conca en períodes de sequera 

perquè les necessitats de la pròpia conca més les necessitats de cabals de manteniment 

haurien de ser prioritàries. 

A la vegada, cal que la redacció dels plans zonals respectin en la seva totalitat les dotacions 

mínimes previstes en el pla de cabals de manteniment (PSCM) aprovat, i que aquests siguin 

d‟obligat compliment mentre no sigui vigent el pla zonal de cada riu. 

AL·LEGACIÓ 3 

Foment de l’estalvi i eficiència en els usos urbans (art. 29). 

S‟obliga als municipis que redactin i aprovin un pla director del servei d‟abastament abans de 

2015. Els serà sol·licitat per l‟Agència Catalana de l‟Aigua. 

Per tal d‟optar a subvencions per a la realització de campanyes d‟estalvi d‟aigua, s‟obliga als 

municipis amb més de 20.000 hab. que redactin i aprovin plans de gestió de la demanda abans 

de 2015. Es diu que l‟Agència tindrà en compte, en l‟atorgament de subvencions, l‟eficiència 

dels serveis d‟abastament. 

Reg a jardins domèstics: l‟Agència en l‟atorgament de les subvencions ha de tenir en compte 

l‟existència d‟ordenances adreçades a l‟estalvi d‟aigua, i més concretament, si comporten 

l‟obligació que els nous habitatges amb jardí particular amb zona verda superior a 200 m2 



hagin de disposar d‟un sistema que permeti realitzar reg mitjançant l„ús d‟aigües pluvials i/o 

grises.  

Valoració i propostes 

Creiem que és necessària una major contundència en la obligació d‟ús d‟aigües pluvials i/o 

grises pel reg de jardins i en la utilització d‟aigües regenerades per a la mateixa finalitat.  

 

AL·LEGACIÓ 4 

El riu Ter  i el sistema Ter-Llobregat (art. 40 i ss.). 

A partir de la Llei 15/1959, es va determinar el futur del riu Ter, que a la pràctica l‟ha posat al 

servei de l‟abastament de Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

Des de 1959, l‟abastament de Barcelona ha evolucionat considerablement: d‟una banda s‟ha 

transformat en abastament metropolità avui administrat per l‟Entitat Metropolitana del Medi 

Ambient, i d‟altra banda la gestió efectiva de l‟abastament en alta ha passat a mans d‟Aigües 

Ter Llobregat, empresa pública de la Generalitat que té encomanat el tractament i distribució 

en alta del conjunt dels recursos que han de garantir l‟abastament a la regió metropolitana, 

que va més enllà de l‟estricte àmbit de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Certament, la ciutat de Barcelona ha estat generosa amb el seu entorn metropolità, doncs 

sense renunciar a la titularitat de la concessió l‟ha compartit amb els municipis que hi 

pertanyen. 

A les comarques gironines el problema del Ter s‟ha viscut com espoli continuat des del 

moment en que es va decidir en la forma en que es decidien les coses als anys 50 del segle 

passat, és a dir sense consultes, sense contrapartides i amb incompliments continuats del 

propi contingut de la llei en aquells aspectes que haguessin pogut tenir un caràcter 

compensatori. 

Les estimacions de la capacitat del Ter han estat sobrevalorades de forma reiterada, tant pel 

que fa a les aportacions previstes –que han estat inferiors i són decreixents-, com per 

l‟absència d‟aportacions complementàries per garantir l‟abastament de Barcelona, que ja es 

demanaven en els informes tècnics que van precedir a la Llei, com per la imprevisió amb que 

s‟ha gestionat l‟augment de demanda que ha produït el creixement econòmic i demogràfic de 

l‟Àrea metropolitana de 40 anys cap aquí. Igualment es constata una manca d‟atenció a les 

necessitats de la conca del Ter, que encara no té garantits ni els cabals concessionals per als 

regadius, ni els cabals de manteniment del riu.  

La conca del Ter no ha rebut cap atenció solidària i, no obstant, ha estat forçada a fer-se 

solidària de problemes de carestia d‟aigua aliens a la conca a través dels successius decrets de 

sequera que s‟hi ha referit en termes de “Sistema Ter Llobregat”. D‟aquesta manera, la conca 

del Baix Ter ha passat a ser tractada com a deficitària, quan en realitat la insuficiència de 

recursos per  atendre les demandes ha estat causada per la derivació excessiva cap a l‟àrea 

metropolitana de Barcelona. 

La qüestió més paradoxal és que a Catalunya s‟ha pogut mantenir una política antitransvasista 

durant molts anys, a base de negar l‟existència del transvasament Ter-Besós-Llobregat, que 

ha subministrat el 50% dels recursos hídrics consumits per l‟Àrea Metropolitana de Barcelona. 

En més de 40 anys de servei, el Ter ha pogut aportar més de 10.000 Hm3.a la ciutat de 

Barcelona, titular dels drets concessionals reconeguts a partir de la Llei de 1959. Altres 

transvasaments gestionats en democràcia, si han acabat amb èxit, ha estat després d‟un llarg 

procés de negociacions que han permès acords satisfactoris per a les parts. 

El Pla de Gestió del Districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya reconeix i posa sobre 

la taula la qüestió del Ter. La viabilitat pràctica d‟una solució satisfactòria depèn del 

reconeixement del problema però també de la introducció d‟elements pràctics que en permetin 

la seva viabilitat pràctica. 

Es preveu una reducció gradual de la derivació mitjana del Ter a la regió metropolitana de 

Barcelona (art. 44.3), però primer garantir abastament actual i futur, cabals de manteniment i 

millora i garantia d‟usos existents. No es preveu norma legal per modificar, suspendre o 

derogar la Llei del Ter de 1959, llei ratificada pel Parlament de Catalunya. 



Però la dependència excessiva del riu Ter, més enllà dels nefastos efectes que té sobre el riu, 

fa que aquest transvasament, en aquests moments, sigui imprescindible. No hi ha alternatives 

que permetin, per exemple, aturar momentàniament el transvasament per tal de fer 

operacions de manteniment o reparació de la canonada entre el Pasteral i la planta de 

Cardedeu. 

Això vol dir, que en cas de qualsevol incidència que inutilitzi la canonada entre el Pasteral i 

Cardedeu, cosa totalment raonable tenint en compte que es tracta d‟una infraestructura que ja 

té més de quaranta anys, ni tan sols amb les dessaladores a ple rendiment es pot satisfer la 

demanda de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, degut a la manca de connexions amb la conca 

de l‟Ebre. 

 Valoració i propostes 

L‟art. 41 del Projecte de Decret parla de recursos disponibles, però què es vol dir amb això?. 

En les definicions només es fa referència a “recurs disponible d‟aigua subterrània” (art. 3, 

definició 41). No sabem si el recurs disponible té en compte la qualitat d‟aquests recursos 

(com a mínim caldria analitzar el cabal del riu amb alguns paràmetres essencials com la 

terbolesa, l‟amoni i la conductivitat que poden afectar les ETAP associades als rius; altres 

paràmetres com el níquel també poden afectar un gran volum d‟aigua). 

El Pla hauria d‟incloure els elements que facin possible i creïble el retorn del Ter en la mesura 

que es resolguin les necessitats actual i futures de la conca en l‟horitzó temporal del Pla, 

interpretant de forma pràctica l‟esperit solidari dels transvasaments entre conques: 

a) Definir les necessitats i el règim dels diferents usos de la conca del Ter, inclosos els 

cabals de manteniment, establir un règim d‟apor4tació dels excedent s compatible amb 

aquestes necessitats. 

b) Aquest criteri s‟ha de traslladar a la definició de les fonts complementàries i el nivell de 

garantia que s‟ha de donar als abastaments que vull tenen el Ter com a font essencial 

de subministrament. 

c) La definició d‟aquest escenari és compatible amb el Pla de Gestió del districte de conca 

hidrogràfica o fluvial de Catalunya que, no obstant, no el garanteix. Per això cal 

introduir criteris restrictius en l‟extracció d‟aigua del Ter i el seu règim d‟utilització i 

criteris econòmics que facin viable i compatible aquest règim d‟usos i la seva protecció 

efectiva. 

d) La combinació de fonts d‟abastament i les garanties adients previstes en el Pla, ha de 

permetre que els anys de poca pluviometria el Ter abasteixi sense problemes les 

necessitats de la seva conca. 

e) En conseqüència el Pla ha de preveure les condicions i la data en que el sistema Ter 

Llobregat deixarà d‟existir com a tal, de manera que els usos de la conca del Ter no es 

vegin fatalment abocats a compartir problemes derivats dels que es plantegen en altres 

conques. Mentrestant, cal incorporar els compromisos 

f) La definició de l‟escenari tècnic i econòmic ha d‟anar acompanyada de la previsió de 

derogació de la llei de 1959 i la seva substitució per un marc més adient que el que 

assenyala una llei no constitucional i que, no obstant, nosaltres considerem, encara, 

una fita a assolir. 



g) A les necessitats derivades dels diferents usos, cal afegir concreció en les previsions i 

garanties de la restauració dels espais fluvials dels diferents rius i la gestió i 

manteniment dels recs històrics. 

h) Es preveu una reducció gradual de la derivació del Ter però sense compromís de 

calendari. Es continua, per tant, sense respectar una Llei vigent (la Llei del Ter de 

1959), sense previsió de cap modificació legal que empari l‟incompliment de la Llei. En 

aquest sentit, hem de manifestar la nostra més ferma oposició i perplexitat respecte al  

redactat referent a la reducció gradual de la derivació del Ter, ja que no s‟hi recull el 

compromís ferm adoptat per la Conselleria de Medi Ambient i l‟Agència Catalana de 

l‟Aigua en la “Declaració de Celrà” on es fixaven uns cabals del Ter a derivar cap a la 

Regió Metropolitana de Barcelona (RMB, en endavant) amb el següent calendari:Horitzó 

2000 – 2007 – 190 hm3/a, a derivar cap a la RMB. 

Horitzó 2010 – 150 hm3/a, a derivar cap a la RMB 

Horitzó 2012 – 130 hm3/a, a derivar cap a la RMB 

Horitzó 2015 – 115 hm3/a, a derivar cap a la RMB 

 

Demanem per tant, com a mínim, la inclusió en el Pla de Gestió del districte de conca fluvial 

de Catalunya del esmentat compromís contret per la Conselleria de Medi Ambient i l‟Agència 

Catalana de l‟Aigua. 

j) És del tot necessari establir una prelació d‟usos on els usos ambientals de la pròpia conca 

siguin prioritaris per sobre de qualsevol ús de fora de la conca, tal i com es va comprometre 

el propi Conseller de Medi Ambient en la Declaració de Celrà. Qualsevol escenari de futur ha 

de preveure l‟aportació de recursos suficient per tal que en cas de sequera a la conca del 

Ter no calgui transvasar cabals cap a altres conques. 

AL·LEGACIÓ 5 

Criteris atorgament concessions aigües superficials respecte a cabals de 

manteniment (art. 50). 

Les concessions d‟aigua superficial per ús consumptiu, el volum màxim que s‟atorgui, haurà de 

garantir el règim de cabals de manteniment en les èpoques d‟estiatge; quan l‟ús no sigui 

consumptiu es fixarà el règim d‟explotació segons el règim de cabals de manteniment del curs 

fluvial. L‟apartat 2 del mateix art. 50 estableix les limitacions d‟aquelles masses d‟aigua 

superficial en estat inferior al bo. 

 Valoració i propostes 

El darrer apartat d‟aquest article estableix que serà indispensable condicionar ambientalment 

l‟aprofitament i garantir la connectivitat fluvial, sense especificar què hem d‟entendre per 

condicionar ambientalment. 

 

AL·LEGACIÓ 6 

Gestió espais fluvials: atermenament estimat (art. 64). 

La delimitació del Domini Públic hidràulic és una obligació de l‟Administració Hidràulica. 

L‟atermenament estimat és l‟aprovat amb aquest caràcter per l‟Agència Catalana de l‟Aigua, 

segons es disposa a l‟apartat 1 de l‟art. 64.  

La delimitació, actualització i millora de la cartografia de les zones potencialment inundables 

són treballs que portarà a terme l‟Agència Catalana de l‟Aigua dins de la planificació dels espais 

fluvials (art. 65). 

Els ajuntaments tindran en compte la delimitació dels espais fluvials i la determinació de les 

zones inundables efectuada per l‟Agència, en la planificació del sòl i les autoritzacions d‟usos. 

 Valoració i propostes 



Cal que aquesta delimitació cartogràfica sigui posada a disposició dels Ajuntaments de 

Catalunya per tal de que siguin tinguts en compte en la planificació del sòl a nivell municipal i 

en autoritzacions d‟usos i activitats en quest tipus de sòl, quan més aviat millor. 

A la vegada, l‟administració hidràulica ha de proposar uns criteris de gestió del sòl de Domini 

Públic Hidràulic que respecti i recuperi la biodiversitat dels malmenats boscos de ribera. 

 

AL·LEGACIÓ 7 

Informe de Sostenibilitat Ambiental del Programa de mesures del Pla de Gestió. Bloc 

2: Gestió de la demanda i dels recursos hídrics. 

Avaluació ambiental de les alternatives (Capítol 5 - pàg. 74 i ss) 

La valoració de les alternatives avaluades (punt 5) són manifestament insuficients i la seva 

elecció resulta tendenciosa deixant fora alternatives factibles, més raonables que les 

escollides. 

D‟acord amb el document examinat, el model de gestió assumit per l‟ACA se centra en quatre 

grans eixos: estalvi, reutilització, recuperació d‟aqüífers i dessalació. A la vegada aquest model 

descarta (alternatives descartades - pàg. 80) els transvasaments d‟aigua entre conques, a 

excepció del transvasament del Ter, que continua sent la principal font d‟abastament de l‟Àrea 

Metropolitana de Barcelona. És a dir: es descarten explícitament els transvasaments però a la 

vegada són l‟eix principal del model de gestió, donat que el riu Ter continua essent el principal 

aportador d‟aigua a les conques del riu Besos i Llobregat, a on esta situada la conurbació de 

Barcelona. 

Els elevats costos energètics i econòmics lligats a la dessalació fan que es tracti d‟una 

alternativa que pot tenir utilitat per a situacions excepcionals però no per a situacions 

quotidianes. La dessalació és una alternativa per a indrets desèrtics o semi-desèrtics, que no 

és el cas de Catalunya. 

L‟experiència des de la inauguració de la Dessaladora del Prat de Llobregat és que mai ha 

funcionat a màxim rendiment, ni tan sols quan pel riu Ter no estava circulant el cabal mínim 

establert per la llei que en regula el seu transvasament. La raó d‟aquest despropòsit és 

estrictament econòmica: resulta més econòmic transvasar el cabal de manteniment , i fins i tot 

el cabal legal del riu Ter, que no pas produir aquesta mateixa aigua mitjançant dessaladores. 

En un país amb la pluviometria de Catalunya és inconcebible econòmica i energèticament que 

la dessalació pugui ser la base de l‟abastament. 

 Valoració i propostes 

En aquest sentit considerem indispensable la interconnexió de les xarxes d‟abastament públic 

de tot Catalunya, com un model raonat de gestió d‟un recurs públic indispensable per a 

mantenir la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, tot mantenint els cabals 

ambientals i ecològics de tots els rius del País.  

AL·LEGACIÓ 8 

Informe de Sostenibilitat Ambiental del Programa de mesures del Pla de Gestió. Bloc 

2: Gestió de la demanda i dels recursos hídrics. 

Captacions d’aigua (Capítol 3 – pàg. 30 i ss) 

Per tal de mostrar les captacions d‟aigua superficial a Catalunya s‟ha realitzat un mapa on 

apareixen les principals captacions d‟aigua senyalades amb una icona que es va fent més 

grossa quant més gran és la captació d‟aigua. Però aquesta proporcionalitat s‟acaba a 60 

hm3/a, essent la mida més grossa per a captacions majors que aquest valor, de manera que a 

nivell visual no permet veure la magnitud del transvasament del Ter respecte a la resta de 

captacions existents a Catalunya. Caldria refer aquesta figura, mantenint la proporcionalitat de 

les icones sense limitar-ne la mida. 

Resulta paradoxal que a Catalunya hi hagi previsions d‟ampliar significativament la superfície 

regable mentre que a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona la garantia de subministrament és 

clarament insuficient. La raó s‟esgrimeix per tal de justificar aquest punt és competencial, una 

frontera geogràfica de conca que resulta infranquejable: ni tan sols es contempla la possibilitat 



de destinar cabals de la conca de l‟Ebre (on sí que hi ha cabals disponibles per a augmentar el 

regadiu) per tal de complementar la garantia de subministrament de l‟Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

Per tant, a efectes pràctics , s‟està prioritzant l‟ús agrícola per davant de l‟ús d‟abastament 

urbà. De fet la inexistència d‟infraestructures que permetin portar aigua de la conca de l‟Ebre 

cap a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona no permet que ni tan sols en cas d‟emergència hi 

pugui haver cap mena d‟auxili, la qual cosa no sembla gaire raonable des del punt de vista 

estratègic. Només cal recordar el lamentable episodi dels vaixells de la darrera sequera. 

Si bé és cert  que existeix un problema competencial per a fer transvasaments de la conca de 

l‟Ebre, no és menys cert que és un problema que cal solucionar. No té sentit que el Govern de 

Catalunya no tingui cap mena de capacitat de decisió sobre aigua que plou a Catalunya, circula 

per rius a Catalunya i desemboca al mar a Catalunya. No té sentit que el govern de Catalunya 

no pugui gestionar el 80% dels recursos d‟aigua de Catalunya i es vegi abocat a construir 

dessaladores com si estiguéssim a l‟Aràbia Saudita. 

Cal vèncer les dificultats competencials, superar-les i no pas fer-les servir com a excusa per a 

no fer res i per a prorrogar un model esgotat consistent en exprimir indefinidament un riu 

esgotat. 

 

AL·LEGACIÓ 9 

Inversió,  costos i compromisos econòmics plurianuals 

El reconeixement de les necessitats d‟inversió i els costos del cicle de l‟aigua ha d‟anar 

acompanyat d‟un pla financer viable i creïble. A la vegada també ha de tenir un sistema de 

cobertura de costos que tingui en compte els principis de proporcionalitat i interès públic dels 

serveis associats a l‟aigua. 

 

a) En la línia de la moció recentment aprovada pel Parlament de Catalunya, és necessari 

que el govern contribueixi a eixugar el deute de l‟ACA i a dotar-la de noves capacitats 

financeres per afrontar les necessitats expressades en el Programa de Mesures. 

b) Complementàriament, convé definir el grau de cobertura de costos a traslladar als 

diferents tipus d‟usuaris i el sistema que es determini per a la imputació de costos. 

Tanmateix, el programa de mesures associat al Pla s‟ha de traduir en previsions i compromisos 

econòmics plurianuals que permetin el seguiment puntual del compliment dels compromisos. 

 

Per tot l‟exposat, 

SOL·LICITEM 

Que tingui per presentat aquest escrit, l‟admeti i en llurs mèrits, tingui per formulades les 

al·legacions al Projecte de Decret d’aprovació del Pla de Gestió del Districte de conca 

hidrogràfica o fluvial de Catalunya, al Programa de Mesures i al seu Informe de 

Sostenibilitat Ambiental contingudes en el cos del present escrit i acceptant-les, en la seva 

totalitat, acordi resoldre-les en el sentit exposat. 
 

 
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 gerent del Consorci explica el contingut d’aquest pla i les raons que 
justifiquen la presentació d’aquestes al·legacions en defensa de la matèria que és objecte del 
treball constant del consorci Alba Ter. 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
9.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CC. BAIX EMPORDÀ, DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I CONSORCI ALBA-TER, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS 
AGRARI DEL BAIX 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 Consell Comarcal del Baix Empordà, la Diputació de Girona, els Serveis Territorials del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i el Consorci 
Alba-Ter, amb l’objectiu de donar suport a l’activitat agrària, millorar la seva competitivitat i 
garantir-ne la continuïtat en el futur, varen iniciar a començaments del 2009 un treball conjunt per 
tal d’assentar les bases que permetin la posta en funcionament d’un espai d’interès agrari que 
comprengui l’àmbit del Baix Ter. 
 
Durant l’any 2009, per part dels tècnics dels quatre organismes, es va desenvolupar un treball que 
va portar a la redacció del “Document de base per a la definició de l’Espai d’Interès Agrari del Baix 
Ter”, que va ser presentat el setembre de 2009 als representants dels municipis i del sector, per 
copsar les seves impressions. Més tard, durant el mes de gener de 2010, per tal de continuar 
donant forma a la proposta de definició de l’espai, els representants de les quatre institucions han 
visitat els alcaldes dels municipis que, previsiblement, han de integrar l’espai agrari. 
 
Ara, davant la necessitat de dissenyar una estratègia de treball continuat que permeti anar 
avançant en el desplegament efectiu d’aquest projecte, comptant amb la complicitat de tots els 
actors (municipis, representants sectorials i ciutadania), s’ha demanat la col·laboració de “Despatx 
Capellà Ballbé, S.L.”, per tal que treballi en l’assessorament per a la implementació de l’Espai 
d’Interès Agrari del Baix Ter, col·laboració que es contempla en la proposta que ha presentat 
l’esmentada empresa, amb un pressupost total de 12.390 euros, i un període d’execució total de 7 
mesos.  
 
Davant la implicació dels quatre organismes en aquest projecte i per tal de poder materialitzar 
aquest encàrrec, els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de 
la Generalitat de Catalunya, formalitzaran un contracte directe amb “Despatx Capellà Ballbé, SL”, 
per un import de 3.097,50 euros, i la resta de l’encàrrec el formalitzarà el Consorci Alba-Ter per un 
import total de 9.292,50 euros, en nom del mateix Consorci, del Consell Comarcal del Baix 
Empordà i la Diputació de Girona. 

 
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 el Consell Comarcal del Baix Empordà io la 
Diputació de Girona, que té com a objecte establir el marc de col·laboració entre les tres entitats, 
per a la coparticipació en l’encàrrec de l’assessorament per a la implementació de l’Espai d’Interès 
Agrari del Baix Ter, per un import de 9.292,50 euros. 
 
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 al Consell Comarcal del Baix Empordà i la Diputació de Girona, 
als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta, la senyora Anna Magem fa constar el principi d’acord a què s’ha arribat 
i que es posa de manifest en el conveni signat entre les diverses institucions. També comenta que 
s’han mantingut contactes amb els diversos ajuntaments que han concretat la necessitat de què 
algú dirigeix aquests treballs i formuli les propostes d’actuació per tal de fer operatiu aquest espai 
d’interès agrari. Tal com es recull en el conveni, el Consorci redactarà el projecte corresponent i 
aquesta tasca serà finançada per les altes institucions en els termes que consten en el conveni del 
qual també en comenta els detalls més significatius. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
  

 
10.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Dintre d’aquest apartat es tracta el punt que segueix i que no es va incloure a la convocatòria de 
la sessió. 
 
10.1.- RATIFICACIÓ DECRET D’APLICACIÓ DEL RDLL 8/2010 
 
D’acord amb el Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 15 de juny 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 
15 de juny de 2010, aprovant l’aplicació de les mesures de contingut econòmic del Reial decret llei 
8/2010, de 20 de maig, amb el següent contingut: 
 
 
“FRANCESC CAMPS I SAGUÉ, President del Consorci Alba-Ter, 
 
Part expositiva: 
 
1. La promulgació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, amb l’objectiu de resoldre la necessitat extraordinària i 
urgent de complir amb el compromís assumit pels països integrants de la zona euro i reforçar la confiança en 
la moneda única i en l’estabilitat de l’eurozona, té un impacte molt significatiu en les despeses de personal 
de les administracions públiques, les quals, per altra banda, suposen una part molt destacada de les 
despeses corrents.  
 



2. Un dels objectius principals d’aquesta norma és aconseguir una reducció destacada de les despeses 
de personal de les diverses administracions públiques, per tal d’aconseguir una contenció significativa de les 
despeses corrents. Aquesta reducció, que opera tant sobre les retribucions bàsiques com sobre les de 
caràcter complementari, és d’aplicació obligatòria per part de totes les administracions i s’articula a través 
d’una modificació de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2010, 
amb efectes econòmics a partir del dia 1 de juny del 2010. 

 

3. Aquesta norma, per altra banda, acorda també la suspensió parcial de l’aplicació de les clàusules de 
l’Acord Govern-Sindicats per a la funció pública en el marc del diàleg social 2010-2012, signat el 25 de 
setembre del 2009, en el que s’adoptava, entre d’altres mesures, un increment salarial del 0’3% per a l’any 
2010 i una clàusula de revisió salarial que tenia com a objectiu intentar respondre al principi del 
manteniment del poder adquisitiu del personal al servei de les administracions públiques en el període de 
vigència de l’Acord, tenint en compte l’evolució pressupostària de l’IPC, la previsió de creixement econòmic, 
la capacitat de finançament dels pressupostos generals de l’Estat i la valoració de l’augment de la 
productivitat de l’ocupació pública derivada d’accions o programes específics. Les mesures de contingut 
econòmic d’aquest Acord es veuen directament afectades pel context de crisi econòmica abans esmentat, en 
el que no es fa possible mantenir les mesures retributives acordades, tal i com s’assenyala en l’Exposició de 
Motius del RDL 8/2010, motiu pel qual el passat 20 de maig es va comunicar a les organitzacions sindicals, 
en el sí de la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques, la suspensió de l’Acord de 25 de 
setembre del 2009. 
 
4. L’apartat Dos de l’article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per al 2010, en la redacció donada pel Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, estableix que, amb 
efectes 1 de juny del 2010, el conjunt de les retribucions de tot el sector públic a què es refereix l’apartat U 
d’aquest article experimentaran una reducció del 5%, en termes anuals, respecte a les vigents a 31 de maig 
de 2010. La reducció s’aplicarà de la manera següent: 

 

1. Les retribucions bàsiques del personal al servei del sector públic, exclosa la 
corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre, queden fixades en les 
quanties recollides en l’apartat Cinc de l’article 22 de la Llei. 

2. Un cop aplicada la reducció de les retribucions bàsiques en els termes indicats en el 
punt anterior, sobre la resta de les retribucions es practicarà una reducció de manera 
que resulti, en termes anuals, una minoració del 5% del conjunt global de les 
retribucions. 

3. La paga extraordinària del mes de desembre inclourà, a banda de la quantia del 
complement de destí que correspongui una vegada practicada la reducció esmentada en 
l’apartat anterior, les quanties de sou i triennis que es recullen en la pròpia norma. 

4. La massa salarial del personal laboral del sector públic definit en l’apartat U de l’article 
22 de la Llei experimentarà la reducció conseqüència de l’aplicació a aquest personal, 
amb efectes 1 de juny de 2010, d’una minoració del 5% de les quanties de cadascun 
dels conceptes retributius que integren la nòmina i que els correspongui percebre 
segons els convenis col·lectius que resultin d’aplicació, a excepció del que fa referència 
a la paga extraordinària del mes de juny del 2010, a la que no s’aplicarà la reducció 
prevista en aquest apartat. Ara bé, aquesta reducció no serà d’aplicació al personal 
laboral quant les seves retribucions per jornada completa no assoleixin 1’5 vegades el 
salari mínim interprofessional fixat pel Reial decret 2030/2009, de 30 de desembre. 

 
5. En data 6 de febrer de 2009, el president del Consorci Alba-Ter va signar una resolució aprovant el 

document  “Acord de condicions laborals dels treballadors del Consorci Alba-Ter”, que té com a 
objectiu primordial l’establiment de les condicions laborals bàsiques del personal al servei del 
Consorci Alba-Ter, d’aplicació al personal que, amb relació jurídica laboral, presti servei al Consorci 
Alba-Ter. 



 
 
 

Fonaments de dret: 
 
1. El Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del 
dèficit públic. 
 
2. L’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), que garante ix 
el compliment dels pactes i acords, excepte quan excepcionalment i per causa greu d’interès públic derivada 
d’una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les Administracions  
 
 
Públiques suspenguin o modifiquin el compliment de pactes i acords ja signats, en la mesura estrictament 
necessària per salvaguardar l’interès públic.  

 

3. El règim normatiu del personal eventual és el que s’estableix en l’article 12 de la Llei 7/2007, 

de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en els articles 12, 122 i 123 

del Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 

determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; els articles 304 i 305.1 

del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya; i els articles 9 a 15 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals de Catalunya. Al personal eventual se li 

aplica, per analogia, el règim estatutari propi dels funcionaris, excepte pel que fa al gaudi de les 

llicències per fer estudis relacionats amb el lloc de treball i les llicències per assumptes propis.  
 
Per tot això, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar, amb efectes 1 de juny del 2010, la suspensió parcial de l’”Acord de condicions laborals 
dels treballadors del Consorci Alba-Ter”, en els termes necessaris per a la correcta aplicació de les mesures 
de contingut econòmic del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, a partir de la nòmina del mes de juny i 
també amb les condicions especials fixades per a la paga extraordinària del mes de desembre.  
Segon.-  Establir que el sistema d’aplicació de la reducció salarial tindrà caràcter idèntic per al personal 
laboral i funcionari del Consorci Alba-Ter, ja que ambdós col·lectius d’empleats públics gaudeixen d’una total 
i absoluta equiparació de condicions laborals i retributives. 
Tercer.- Acordar que les retribucions del personal eventual de la corporació, es redueixen de la mateixa 
forma i amb les mateixes condicions que la resta d’empleats municipals, restant les retribucions bàsiques i el 
complement de destí, amb efectes 1 de juny de 2010, amb els imports assenyalats pel RDL 8/2010  i el 
complement específic tindrà una minoració del 5% de la seva quantia respecte de l’import que tenia fixat 
fins a 31 de maig del 2010. La paga extraordinària del mes de desembre tindrà també la minoració fixada 
per a la resta d’empleats, tal i com fixa el RDL 8/2010, pel que fa a les retribucions bàsiques que composen 
aquella paga.  
Quart.- Aprovar la modificació parcial de la valoració de llocs de treball del Consorci Alba-Ter, en el sentit 
d’alterar els complements específics de tots els llocs de treball, en aplicació de la previsió efectuada per la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2010, d’acord amb la redacció donada pel RDL 8/2010. 

Denominació Grup CE juny 2.010 

Gerent A2 1.257,21 euros 
Directora de projectes A1    538,84 euros 



Administrativa C1    375,10 euros 
Tècnic desenvolup.territ. A2    603,29 euros 
Tècnic comunicació A2      83,15 euros 
Tècnic turisme A2     143,99 euros 

 
Cinquè.- Acordar que la minuta de serveis que, mensualment, presenten el secretari i l’interventor del 
Consorci Alba-Ter, pels serveis prestats a la secretaria i la intervenció al seu càrrec, es reduirà en un 5% a 
partir de la minuta del mes de juny de 2010.  
Sisè.- Donar publicitat d’aquesta resolució mitjançant la inserció del corresponent anunci en els Butlletins 
Oficials de les Províncies de Barcelona i Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
Setè.- Traslladar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la primera sessió que 
celebri, per a la seva ratificació i posterior tramesa a l’Assembla General del Consorci Alba-Ter.” 

 
La gerent del consorci dóna compte d’aquest Decret pel qual s’apliquen els criteris de reducció del 
dèficit a les retribucions del personal del Consorci Alba-Ter en aplicació de la normativa estatal 
d’obligat compliment pel conjunt del sector públic espanyol. 
 
El Consell de Govern aprova, per unanimitat, la ratificació del punt únic inclòs en l’acord. 
 
 
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 maig de 2010 fins al dia de la celebració d’aquest Consell de 
govern, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
 
12.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
La Sra. Anna Magem, la gerent del Consorci exposa les següents informacions:  
 

 La Direcció general del medi natural, de la Generalitat de Catalunya, ha respost a la 
proposta del Consorci Alba-Ter sobre la possibilitat que el Consorci sigui ens gestor de 
l’espai de la Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”, comunicant que, tot i que no poden 
acceptar la proposta perquè la gestió dels espais de protecció especial correspon a la 
Generalitat, valoren molt positivament l’interès del Consorci i resten oberts a una 
col·laboració més estreta entre les dues institucions i poder iniciar línies de treball en equip. 
 

 La Universitat de Girona ha agraït al Consorci Alba-Ter el seu suport a la creació i 
desenvolupament del CAMPUS DE L’AIGUA DE GIRONA (H2G), projecte que la UdG ha 
enviat al Ministeri d’Educació. 
 

 El Ple de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm del mes de juny passat, va aprovar l’adhesió 
del municipi al Consorci Alba-Ter. D’aquesta manera, els consorciats ja són 53 ajuntaments 
i 5 consells comarcals de la conca hidrogràfica del Ter.  
 



 En el procés de recerca d’organismes, associacions ó entitats de l’estat espanyol, per tal 
d’establir una xarxa d’organismes que considerin l’aigua i el territori fluvial com un actiu de 
desenvolupament, s’han rebut quatre respostes positives, encara que s’ha obert la 
possibilitat de, a través de l’Anna Ribas de la UdG, poder arribar a d’altres entitats que no 
havíem previst: 

o Parc de la sèquia, de Manresa 
o Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, amb seu a Trabanca 

(Salamanca), que avarca ens de Portugal i Espanya. 
o Consorci del Parc fluvial del Llobregat 
o Consell Comarcal de la Selva, dins el Projecte Selwa, que hi estan molt interessats i, 

per això, s’han ofert a dissenyar conjuntament les línies del què es pot proposar, 
com a fil conductor, per a l’establiment de la xarxa. 

 

 Des de Can Quintana, de Torroella de Montgrí estan treballant en la redacció d’un llibre de 
“masos i territori” i ens han demanat que hi col·laborem amb un capítol referent al Ter. 
 

 S’ha presentat una proposta per participar en el Congres sobre Història rural que se 
celebrarà a Barcelona el proper mes de novembre, amb una aportació sobre els recs 
històrics del Baix Ter. 
 

 També s’ha presentat una proposta per a la participació, conjuntament amb la UdG, al 
Congres que se celebrarà a Marsella el proper mes de gener, sobre gestió de l’aigua dels 
recs, a la Mediterrània. 
 

 S’està treballant en la recerca de possibles socis francesos per a sol·licitar un nou Interreg 
Transfronterer, per als anys 2012-13, aprofitant que la convocatòria és oberta fins al 2013, 
tot i que tenim coneixement que la disposició d’import a atorgar és molt reduïda i, per això, 
caldrà tenir en compte d’altres convocatòries a nivell europeu. 
 

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

o Life +:  ja hi ha hagut dues reunions de les comissions executives i es segueix 
treballant en la redacció dels plans de gestió i projectes executius. 

o Gestió de depuradores:  es visitarà el Consorci del Besòs, que gestiona 
depuradores, el mateix dia que des de l’ACA ens presentaran una proposta 
concreta. 

o La Ruta del Ter és al Facebook, on ja hi tenim prop d’un centenar d’amics. 
 

13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest punt el senyor Pere Prat informa de què, en el tema de gestió de depuradores 
d’aigües residuals del qual acaba d’informar la sra Magem, i tal com es posa de manifest en 
l’informe de gerència aprovat, es van avançant diverses gestions i properament es mantindrà un 
contacte amb l’ACA per tal de determinar la possibilitat de què el Consorci Alba Ter es pugui fer 
càrrec de la gestió d’algunes d’aquestes instal·lacions. El sr. Prat valora molt positivament aquesta 
iniciativa que possibilitaria el manteniment de l’estructura fixa del Consorci i el posicionaria encara 
més com una entitat de gestió dels recursos fluvials i al servei dels Municipis, però tenint en 
compte els problemes que aquesta gestió pot comportar i que s’han de valorar amb rigor, mesura i 
també molta prudència. 



 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 5 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 actal. 
Alfons Giol i Amich      Pere Prat i Boix  


