
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 02/11 
Caràcter: Ordinari 
Data: 23 de març de 2011 
Horari: de 4 a 3/4 de 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 Manlleu: Sr. Pere Prat Boix  
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Maria Dolors Bassa i Coll 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Angel Simon i Caballero 
 
Secretària: Sra. Maria Victòria Colom i Canal 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent: Sra. Anna Magem i Marsó 
 
També hi assisteix el senyor Pere Pujolràs i Feixas, representant de l’ajuntament de Sant Julià de 
Ramis, en qualitat d’oient habilitat especialment pel Consell. 
 
Excusen l’assistència: la Sra. Marta Payeró i Torró (Ajuntament de Verges), el Sr. Angel Ferrer i 
Mora (Ajuntament de Ripoll) i el Sr. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser). 
 
 

Ordre del dia 

 
  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (26 de gener de 2011). 

2. Aprovació conveni amb Editorial Gavarres, per la coedició del llibre “El Ter, el patrimoni 
vinculat als usos de l’aigua”. 

3. Liquidació exercici 2010 
4. Aprovació convenis Ajuntaments de Vic, Gurb, Les Masies de Roda i Roda de Ter, per 

l’execució del projecte “Adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Roda de Ter” 
5. Sol·licitud pròrroga conveni  Prodaisa 



6. Sol·licitud pròrroga conveni Aigües de Girona, Salt i Sarrià. 
7. Aprovació conveni Ajuntament de Torelló (TTA II) 
8. Pròrroga conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Alba-Ter. 
9. Ratificació decret d’aprovació del projecte “Actuacions de millora i manteniment de les 

ribes del Ter i Freser, 2011”. 
10. Interreg IV A – POCTEFA 
11. Traçat alternatiu Ruta del Ter. 
12. Mocions o temes per urgència. 
13. Informe de gerència. 
14. Informacions diverses. 
15. Precs i preguntes 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (26 de gener de 2011) 
 
Per part de la secretària del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la sessió 
del Consell de Govern del dia 26 de gener de 2011 (Seu tècnica, a Salt), que ja ha estat tramesa a 
tots els membres del Consell de Govern juntament amb la convocatòria.  Atès que cap dels 
assistents oposa cap objecció al redactat de l’esmentat esborrany, l’acta es dóna per aprovada per 
unanimitat.  
 
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, 23 de 
març de 2011” 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.- APROVACIÓ CONVENI AMB EDITORIAL GAVARRES, PER LA COEDICIÓ DEL LLIBRE 
“EL TER, EL PATRIMONI VINCULAT ALS USOS DE L’AIGUA”  
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consorci Alba Ter, entenent la importància de la difusió del patrimoni cultural vinculat als usos 
de l’aigua, va signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Agbar, per al desenvolupament i 
edició del libre “EL TER, El patrimoni vinculat als usos de l’aigua”, pel qual el Consorci Alba-Ter 
s’obligava a la realització del llibre, mitjançant la contractació i seguiment dels diferents serveis i la 
Fundació Agbar es comprometia al seu finançament, d’acord amb el que s’estipulava al conveni 
signat. 
 



Actualment, els treballs de realització del llibre es troben ja en la fase final de impressió, abans de 
la presentació que es preveu pel proper dia 6 d’abril i, posteriorment, caldrà cuidar la distribució i 
venda d’una part dels exemplars editats. És en aquest sentit, que es valora la possibilitat de pactar 
la coedició del llibre per part de Editorial Gavarres, S.L. i Consorci Alba-Ter, per tal d’aprofitar 
l’estructura i xarxa de que disposa l’editorial per a una correcta distribució i venda. 
 
És per això que es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni a signar entre Editorial Gavarres, S.L. i el Consorci Alba-Ter, 
que té com a objecte establir el marc de col·laboració entre ambdues entitats per a la coedició del 
llibre “EL TER, El patrimoni vinculat als usos de l’aigua”, que s’ha realitzat arran del conveni de 
col·laboració signat entre el Consorci Alba-Ter i la Fundació Agbar, que ha finançat la totalitat del 
projecte. 
 
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 Editorial Gavarres, S.L., als efectes oportuns.” 
 
El President del Consorci Alba-Ter, senyor Francesc Camps i Sagué i la gerent, senyora Anna 
Magem i Marsó, justifiquen la signatura d’aquest conveni pel fet que serà Editorial Gavarres, qui 
distribuirà el llibre al territori de la conca del Ter, aprofitant la seva xarxa de distribució. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords 
 
 

 
 

3.- LIQUIDACIÓ EXERCICI 2010 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“Es dóna compte al Consell de Govern,  que en data 9 de març de 2011, 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 2010 s’obté el 
resultat següent: 
 
1. Respecte al pressupost de despeses 
 

  Pressupost inicial 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pendents 

Cap. 1        286.160,79 310.012,31 273.345,43 273.102,08 243,35 

Cap. 2 178.469,25 383.423,03 175.114,64 144.286,90 30.827,74 

Cap. 3 200,00 200,00 194,13 194,13 0,00 



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

Cap. 6 76.000,00 259.927,30 111.325,38 86.173,39 25.151,99 

TOTAL 541.130,04 953.862.64 560.279,58 504.056,50 56.223,08 
 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos 
  

  Pressupost inicial 
Pressupost 

definitiu 
Drets reconeguts 

nets 
Recaptació 

líquida 
Cobraments 

pendents 

Cap. 3 1.450,00 2064,35 719,97 719,97 0,00 

Cap. 4 463630,04 669579,11 632.573,64 437.290,84 195.282,80 

Cap. 5 500,00 500,00 352,94 352,94 0,00 

Cap. 7 75.550,00 75.550,00 71.854,04 0,00 71.854,04 

Cap.8 0,00 206.169,18 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 541130,04 953.862,64 705.500,59 438.363,75 267.136,84 
3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

+ Drets reconeguts nets 705.500,59 

– Obligacions reconegudes netes 560.279,58 

RESULTAT PRESSUPOSTARI: 145.221,01 

+  Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per            
despeses generals 
 

11.512,78 

+  Desviacions negatives de finançament 107.317,30 

–  Desviacions positives de finançament 202.997,97 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 61053,12 

 
4. Romanent de tresoreria: 
 

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 277.522,22 
+ De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent 267.136,84 
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 71.346,55 
+ De recursos d’altres ens públics 0,00 
+ D’altres operacions no pressupostàries 167,24 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 56.217,51 
– Saldo de cobrament dubtós 4.910,90 
  
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI  65.303,32 
+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent 56.223,08 
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 1.000,00 
+ De pressupostos d’ingressos 0,00 
+ De recursos d’altres ens públics 0,00 
+ D’altres operacions no pressupostàries 8.080,24 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 
  
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI 119.084,65 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA  331.303,55 
- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 264.866,00 



A DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 66.437,55 

 
 

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 normal 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 2010 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.” 

 
L’interventor del Consorci Alba-Ter, senyor Lluís Solé i Díez, comenta les diferents magnituds que 
resulten de la liquidació del 2010, aprovada per la resolució que s’esmenta. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords 
 
 
 
 



4.-  APROVACIÓ CONVENIS AJUNTAMENTS DE VIC, GURB, LES MASIES DE RODA I 
RODA DE TER, PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “ADEQUACIÓ DE LA RUTA DEL GURRI 
ENTRE VIC I RODA DE TER” 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“L’objectiu principal del Pla de Foment turístic del riu Ter, desenvolupat pel Consorci el 2006, va 
ser el d’implantar una estratègia de dinamització turística vinculada a l’espai fluvial del riu Ter, a 
partir de dotar de connectivitat la capçalera amb la desembocadura mitjançant una ruta ciclable i 
una ruta senderista, la Ruta del Ter. 
 
Actualment, ja consolidada en el territori la Ruta del Ter, s’impulsa la creació de rutes per fer a 
peu o en bicicleta a d’altres afluents del riu Ter, amb la mateixa metodologia i els mateixos criteris 
tècnics que els utilitzats per la Ruta del Ter i la Ruta del Freser que s’està implantant actualment. 
 
Amb aquesta intenció, el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 26 
de gener d’enguany, va aprovar el document que porta per títol “ADEQUACIÓ DE LA RUTA DEL 
GURRI ENTRE VIC I RODA DE TER”, per a l’execució de la qual hi ha concedida una subvenció dins 
el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2011. 
 
Ara, per tal de regular les condicions de col·laboració entre el Consorci Alba-ter i els ajuntaments 
implicats en l’execució d’aquesta ruta, es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- – Aprovar el text dels convenis a signar entre els ajuntaments de Vic, Gurb, Les Masies 
de Roda i Roda de Ter,  que tenen com a objecte establir el marc de col·laboració d’aquests 
organismes per a l’execució del projecte denominat “Adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i 
Roda de Ter”. 
 
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 de Vic, Gurb, Les Masies de Roda i Roda de 
Ter, als efectes oportuns.” 
 

La gerent del Consorci senyora Anna Magem i Marsó, comenta les particularitats d’aquests 
convenis amb els que es regularà l’execució del projecte de la Ruta del Gurri. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
 
5.- SOL·LICITUD PRÒRROGA CONVENI PRODAISA 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 



 
“En data 2 de març de 2007, es va signar un conveni de col·laboració amb PRODAISA, societat 
mercantil fundada l’any 1990 i especialitzada en la gestió del cercle integral de  municipis de 
menys de 5.000 habitants i urbanitzacions privades. 
 
D’acord amb les clàusules d’aquest conveni, PRODAISA es comprometia a realitzar una aportació 
econòmica de 2.000 euros anuals com a suport al funcionament ordinari del Consorci i tenia una 
vigència de quatre anys, si bé un cop esgotat aquest termini podia ésser de nou prorrogat per 
anys successius. 
 
És per això, que es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.-  Sol·licitar a PRODAISA la pròrroga del conveni de col·laboració signat en data 2 de març 
de 2007, d’acord amb la clàusula cinquena que assenyala que “un cop esgotat el citat termini 
podrà ésser de nou prorrogat per anys successius” 
 
Segon.-  Valorar molt positivament la participació de PRODAISA en les accions que duu a terme el 
Consorci Alba-Ter a la conca del riu, atesa la incidència que aquestes actuacions tenen en el riu 
Ter, d’on prové l’aigua emprada en el servei d’abastament d’aigua potable que l’empresa gestiona 
a més de 30 municipis de la província de Girona. 
 
Tercer.-  Traslladar aquest acord a PRODAISA, als efectes oportuns. 
 
El president del Consorci, el senyor Francesc Camps i Sagué, comenta la importància que per al 
Consorci tenen els convenis de col·laboració amb organismes i empreses vinculats a la conca del 
riu Ter i, per tant, la conveniència que s’aprovi la pròrroga del conveni. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 

 
 
 
6.- SOL·LICITUD PRÒRROGA CONVENI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“En data 9 de març de 2010, es va signar un conveni de col·laboració amb AIGÜES DE GIRONA, 
SALT I SARRIÀ DE TER, S.A., societat que porta a terme  l’abastament d’aigua potable als 
municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 
 
D’acord amb les clàusules d’aquest conveni, AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A., es 
comprometia a realitzar una aportació econòmica de 6.000 euros anuals com a suport al 
funcionament ordinari del Consorci, amb una vigència per l’any 2010, si bé un cop esgotat aquest 
termini podia ésser de nou prorrogat per anys successius, a sol·licitud d’alguna de les parts 
contractants. 
 



És per això, que es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.-  Sol·licitar a AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. la pròrroga del conveni 
de col·laboració signat en data 9 de març de 2010, d’acord amb la clàusula cinquena que 
assenyala que “un cop esgotat el citat termini podrà ésser de nou prorrogat per anys successius, a 
sol·licitud d’alguna de les parts contractants.” 
 
Segon.-  Valorar molt positivament la participació de AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE 
TER, S.A. en les accions que duu a terme el Consorci Alba-Ter a la conca del riu, atesa la 
incidència que aquestes actuacions tenen en el riu Ter, d’on prové l’aigua emprada en el servei 
d’abastament d’aigua potable que l’empresa gestiona als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 
 
Tercer.-  Traslladar aquest acord a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A., als efectes 
oportuns.” 
 
El president del Consorci el senyor Francesc Camps i Sagué comenta, altre cop, la importància de 
signar un conveni de col·laboració amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. i l’oportunitat 
que això representa tant pel Consorci com per l’empresa d’aigües. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
 

7.- APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT DE TORELLÓ (TTA II) 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord 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). 
 
L’Ajuntament de Torelló, amb la voluntat d’encaminar la gestió dels seus cursos fluvials per a 
aconseguir la millora del seu estat ecològic seguint els paràmetres de la DMA, des de l’any 2007 
està rehabilitant i millorant diverses àrees dels rius Ter i Ges. Ara, vol portar a terme el projecte 
“Rehabilitació ambiental d’un tram del riu Ges a Torelló (Osona)”, amb el que es pretén rehabilitar 
un tram d’aquest riu a l’entrada del nucli urbà de Torelló. L’actuació té un cost total de 24.975,86 
euros (vint-i-quatre mil nou-cents setanta-cinc euros amb vuitanta-sis cèntims). 
 
El Consorci Alba Ter, entenent que es tracta d’una obra que s’ajusta als objectius que pretén el 
projecte Taller Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Opeatiu de Cooperació 
Territorial Espanya-França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (POCTEFA EFA78/08), ha 
inclòs aquesta actuació dins el mateix, concretament en el codi d’acció 1.1.4, que recull accions 
relatives al patrimoni natural, podent-hi aportar un 38,04% de l’import total, tenint en compte, com 



a màxim, una aportació de 9.500,-€ (nou mil cinc-cents euros) per l’execució de la mateixa, amb 
fons provinents de l’esmentada convocatòria. 

 
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 entre l’Ajuntament de Torelló i el Consorci Alba-Ter, 
l’objecte del qual és establir el marc de col·laboració entre ambdós organismes per tal de 
coparticipar en l’execució del projecte “Rehabilitació ambiental d’un tram del riu Ges a Torelló 
(Osona)”. 
 
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 Torelló, als efectes oportuns.” 
 
La gerent del Consorci sra. Anna Magem, comenta diferents aspectes de l’actuació projectada a 
Torelló. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
 
8.- PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSORCI ALBA-TER 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“En data 4 de maig de 2010, es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona 
i el Consorci Alba-Ter, on s’indicava, en el pacte sisè, que la seva vigència era fins el 31 de 
desembre de 2010 i que es podia prorrogar un any més. 
 
Posteriorment, el 4 de febrer d’enguany, el Consorci Alba-Ter va sol·licitar la concessió de la 
pròrroga de l’esmentat conveni. Davant d’aquesta sol·licitud, la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona en la sessió del dia 1 de març d’enguany, considerant que les activitats que porta a terme 
el Consorci Alba-Ter beneficien substancialment l’espai fluvial del riu Ter, molt important per les 
comarques gironines, va acordar prorrogar fins el 31 de desembre de 2011 el conveni de 
col·laboració esmentat. 
 
Per això, es demana al Consell de Govern l’aprovació del següent acord: 
 
Primer.- Prorrogar fins al 31 de desembre de 2011 el conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consorci Alba-Ter, amb l’objectiu que aquest Consorci porti a terme actuacions per a 
la preservació, la revalorització i la gestió integral d’aquest espai natural, sense que es modifiqui 
cap altre pacte ni condició de les indicades en el conveni que es prorroga, fixant l’import de la 
subvenció en 25.000 euros, i acceptant que el termini de justificació és el 30 de novembre de 
2011.  



 
Segon.- Valorar molt positivament la col·laboració de la Diputació de Girona en la tasca que 
realitza el Consorci Alba-Ter a la conca del riu Ter, recolzada per la signatura d’aquest conveni.” 
 
El president del Consorci comenta les particularitats d’aquest conveni, que segueix la línia dels que 
s’ha signat anteriorment amb la Diputació de Girona. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords.  
 
 
 
 
9.- RATIFICACIÓ DECRET D’APROVACIÓ DEL PROJECTE “ACTUACIONS DE MILLORA I 
MANTENIMENT DE LES RIBES DEL TER I FRESER, 2011”. 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“D’acord amb el decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 14 de març de 2011, es 
proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Ratificar la resolució signada pel president senyor Francesc Camps i Sagué, en data 14 
de març de 2011, amb el següent contingut: 
 
“FRANCESC CAMPS I SAGUÉ, President del Consorci Alba-Ter 
 
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 condicionament de les lleres, s’ha redactat el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les 
ribes del Ter i Freser, 2011”, 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 Fundació “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 suposin una millora del medi natural  i incideixin en la inserció social de 
col·lectius de persones desfavorides. 
 
Per això, he resolt: 
 
Primer.- Aprovar el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser, 2011”, 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, 2011”, 
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 la Fundació “la Caixa”. 
 



Tercer.- Traslladar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió que 
celebrarà, el dia 23 de març de 2011, per a la seva ratificació. 
 
Quart.- Comunicar aquest decret a la Diputació de Girona, responsable de la convocatòria.” 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona, per al seu coneixement i per tal que 
consti a l’expedient de sol·licitud.” 
 
Els membres del Consell de Govern comenten la bona acceptació que ha tingut pels ajuntaments 
de les comarques gironines la redacció d’aquest projecte, que ve avalada per la tasca efectuada en 
els anteriors projectes executats durant els anys 2009 i 2010. 
 
El Consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
 
10.- INTERREG IV A – POCTEFA, TALLER TRANSFRONTERER DE L’AIGUA II 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord 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, com a resultat d’una nova tramesa de sol·licituds per part dels organismes consorciats, 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, que quedaran a l’espera del grau de compliment que durant l’any 2011 es detecti dels 
projectes aprovats. 
 
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 l’anualitat en que s’han de 
portar a terme, dades que els ajuntaments sol·licitants necessiten conèixer: 
 

 Municipis de Ribes de Fresser i Queralbs (Ripollès) 
o Proposta conjunta de museïtzació de la Ruta de les Centrals hidroelèctriques del 

Freser. 
o Import màxim d’aportació Interreg: 6.000,00 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 31,24 % 
o Anualitat 2011. 
o Codi acció Interreg: 2.1.4 

 Municipi de La Tallada d’Empordà (Baix Empordà) 
o Itinerari fluvial de l’Illa de Canet. 
o Import màxim d’aportació Interreg: 5.571,55 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 27,21 % 
o Anualitat 2011. 
o Codi acció Interreg: 1.2.5  i  2.1.4 

 Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) 
o Itinerari de natura de l’espai protegit de les riberes de l’Alt Ter (segona fase). 
o Import màxim d’aportació Interreg: 1.600 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 20,00% 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 2.1.4 

 Municipi de Vilanova de Sau (Osona) 
o Itinerari del Pont de Malafogassa. 
o Import màxim d’aportació Interreg: 2.500 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 38,80 % 
o Anualitat 2010. 
o Codi acció Interreg: 1.2.5 

 
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.- Deixar les demés actuacions proposades pels ajuntaments de Sant Joan de les 
Abadesses, Anglès, Manlleu, Les Masies de Roda, Girona, Verges, Ripoll, Espai Natural Guilleries 
Savassona, Sant Gregori i Roda de Ter i Consell Comarcal d’Osona, pendents per incorporar-les en 
cas que durant els propers mesos es detecti l’incompliment de terminis en alguna de les 
actuacions adjudicades.” 
 
La gerent del Consorci Alba-Ter, comenta que, tal com es pot veure en el document resum dels 
projectes presentats per tal de ser inclosos al Taller transfronterer de l’Aigua II, hi ha hagut un 



bon nombre de propostes. Algunes d’elles han hagut d’esser desestimades, però queden a la 
carpeta de projectes del Consorci, per tal d’adjudicar-les en una propera ocasió. 
 
El Consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
 
11.- TRAÇAT ALTERNATIU RUTA DEL TER 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“La Ruta del Ter és una ruta creada pel Consorci Alba-Ter que es pot fer a peu i en bicicleta ique 
enllaça dos pols d’atracció turística: els Pirineus i la Costa Brava. És un itinerari que ressegueix el 
curs del riu Ter i que travessa cinc comarques de Catalunya, permetent l’observació d’una gran 
diversitat de paisatges i elements culturals fluvials. 
 
Actualment, la ruta ciclista no ofereix plena connectivitat, ja que queden pendents d’adequar uns 
30 km. De traçat per connectar Ripoll (comarca del Ripollès) amb Borgonyà (comarca d’Osona). 
Coneixedors que el termini d’execució real de la “Via Ciclista del Ter”, entre Vic i Camprodon, 
promoguda pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, es dilatarà considerablement en el temps, s’ha cregut necessari buscar una alternativa 
viable en aquest tram, que pugui assegurar la connectivitat de la ruta mentre no s’iniciï el projecte 
del DPTOP. 
 
Per això, es demana al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el document que porta per títol “Projecte de connectivitat de la Ruta del Ter 
ciclable en el tram de Ripoll a Borgonyà”, concebuda com a l’alternativa viable en aquest tram, que 
permet assegurar la connectivitat total de la Ruta del Ter des del naixement del riu fins a la 
desembocadura. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació institucional a tots els ajuntaments per on circula 
l’esmentat tram alternatiu a fi de què hi puguin fer les seves aportacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Obrir un període d’informació pública de 30 dies mitjançant els anuncis que es publicaran 
al Butlletí Oficial de les províncies de Barcelona i Girona, durant el qual el document romandrà 
exposat al públic a la seu tècnica del Consorci, situada a la Factoria Cultural Coma Cros, carrer 
Sant Antoni número 1, de Salt. 
 
Quart.- Facultar el senyor president del Consorci Alba-Ter perquè, en cas que no es formulin 
al·legacions, dicti el decret d’aprovació definitiva d’aquest document, sense perjudici de la 
publicació de l’acord d’aprovació definitiva en els Butlletins Oficials de les províncies de Barcelona i 
Girona. 
 
Cinqué.-  Notificar aquests acords als ajuntaments de Ripoll, Santa Maria de Besora, Montesquiu, 
Sant Quirze de Besora, Orís i Sant Vicenç de Torelló, atès que el tram alternatiu transcorre pels 
seus termes municipals.” 



La gerent del Consorci, senyora Anna Magem, comenta les incidències que ha calgut sol·lucionar 
per tal d’arribar a aquest traçat alternatiu. 
 
El consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
 
12.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
12.1.- CONVENI AIGÜES TER LLOBREGAT, 2011. 
 
Un cop efectuada la declaració d’urgència a que es refereix l’art. 83 del Reglament d’Organització 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, amb el quòrum d’unanimitat del nombre legal de 
membres d’aquest òrgan, el Consell de Govern passa a examinar l’assumpte indicat. 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord 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. Posteriorment,  el 28 de maig de 
2010, se subscrigué un nou conveni i, ara, atès 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 establir, per 

a l’any 2011, el règim al qual se sotmetrà la col·laboració econòmica que realitza ATLL a favor 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. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a Aigües Ter Llobregat, als efectes oportuns.” 
 



El president del Consorci Sr. Francesc Camps comenta l’entrevista mantinguda amb el sr. Joan 
Compte, fins fa poc gerent d’ATLL i el senyor Josep Rodriguez, nou gerent, en la que es va 
negociar la signatura d’aquest conveni. 
 
El Consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
  
 
13.- 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 24 de gener al 21 de març de 2011, que s’annexa al dossier de la 
sessió. 
 
Aquest informe recull els apartats de visites i entrevistes i també el de diverses gestions agrupant 
un seguit de 12 activitats dintre del primer apartat i també 43 gestions en el segon. El consell de 
govern dóna la seva conformitat i agraeix la tasca que es posa de manifest en aquest informe. 
 

 
 

 
14.- INFORMACIONS DIVERSES. 

 
 Recerca de nous projectes europeus i de l’estat, per assumir finançament de part dels 

recursos humans del Consorci. Cal tenir en compte que caldrà aconseguir el cofinançament 
restant. 

o Programa Interreg IV C. No ha estat possible la localització de socis per poder-hi 
presentar un projecte. El problema rau en que els països del sud no anem gens 
buscats perquè en sobren, en canvi falten proposants de la resta de zones.  

o Emplea verde, de la Fundació Biodiversitat. Subvenció del 80%. Prioritza la formació 
en matèria mediambiental de gent que pugui trobar feina per aquest motiu. 
Treballem en la presentació d’un projecte per la realització de formació a través de 
jornades, destinades a gent que treballi en empreses d’organització d’esplais, casals 
d’estiu; empreses que necessitin preparar els seus treballadors per poder-se dedicar 
a tasques mediambientals o empreses del sector turístic en relació a la Ruta del Ter. 

o Life Comunicació, s’ha obert el termini que acaba el mes de juliol. Subvenció 50 %. 
Es tractaria de dissenyar una bona estratègia de comunicació de la Xarxa Natura 
2000, força desconeguda a Catalunya, a la conca del Ter, que ens permetria 
comunicar, a més, el Consorci i la seva tasca. Aprofitar la importància que per 
Europa té la Xarxa Natura 2000. 

o S’intentarà presentar un projecte per la constitució de la Red Nacional de Territorios 
Fluviales, al PDR estatal a través de Projectes de Cooperació que presentarem 
conjuntament amb el Grup d’Acció Local Ripollès-Ges-Gisaura. 

 Presentació llibre patrimoni 



o Dia 6 d’abril, a l’auditori de la Factoria Cultural Coma Cros. 
o Falta confirmació de l’assistència del sr. Leonard Carcolé, Director de l’ACA, en nom 

del conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Recorder. 
o També hi assistirà el sr. Jonàs de Miguel Gómez, Director de Catalunya, d’AGBAR 
o Presentacions al territori. 

 Per part de TRAGSA s’està treballant en la redacció d’una memòria valorada pel 
condicionament del Rec del Molí de Pals que puja 589100,96 euros. No s’ha pogut 
presentar als projectes pilot de la Red Rural Nacional, tal com va suggerir el sr. Puxeu, 
perquè han de ser projectes que incideixin en més d’una Comunitat Autònoma. De tota 
manera li farem arribar directament una proposta de conservació i dotació de nous usos del 
Rec del Molí de Pals i continuarem treballant, amb el DAR, per establir contactes amb algun 
territori espanyol que porti a terme projectes d’aquest tipus. 

 Es comenta la possibilitat de presentar a la Fundació Abertis ó a la Fundació Gas Natural, el 
projecte del tram de la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis, en previsió que, 
des del Consorci Vies Verdes no es pogués executar el tram durant el 2012. 

 Memòria 2010. Ha estat tramesa a tots els consorciats i organismes oportuns, la memòria 
de l’exercici 2010. Se n’entrega un exemplar a cadascun dels assistents. 

 
 
 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Atès que els diversos temes que es podrien tractar en aquest apartat ja s’han suscitat al llarg de la 
sessió i no s’aporten noves intervencions aquest punt, es deixa sense contingut formal. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a 3/4 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 la Secretària que en dono fe. 
 
 
La Secretària,        El President,  
Maria Victòria Colom i Canal      Francesc Camps i Sagué  
 
 
 
 
 
 
 
  


