
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 03/08 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14 de maig de 2008 
Horari: de 2/4 de 5 a les 7 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 (President) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Marc Prat i Arrey 
Ajuntament de Verges:  Sra. Marta Payeró i Torró 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
 
També hi assisteix, en qualitat d’oient, el senyor Pere Pujolràs i Feixas representat de 
l’ajuntament de Sant Julià de Ramis. 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent del Consorci: Sra. Anna Magem i Marsó. 
 
Excusen l’absència: el senyor Joan Boada i Reig (Ajuntament de Salt), senyora Maria 
Dolors Bassa i Coll (Ajuntament de Torroella de Montgrí) i senyor Angel Simón i 
Caballero (Ajuntament de Bescanó).  
 

Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29 de febrer de 2008). 
 
2. Sol·licitud  d’ajut per a la realització de projectes i accions per a l’ocupació. 
 
3. Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga en la contractació d’agents d’ocupació 

i desenvolupament local. 
 
4. Aprovació inicial del projecte “ruta senderista pel riu Freser”. 
 
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci Alba-Ter i l’Ateneu 

juvenil, cultural i naturalista. 
 



6. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci Alba-Ter i l’Associació 
Centre d’educació ambiental Alt Ter-Pirineus orientals. 

 
7. Ratificació de l’al·legació presentada a la planificació inicial del Pla únic d’obres i 

serveis de la Generalitat de Catalunya 2008/2012. 
 
8. Nomenament representants del Consorci Alba-Ter a la comissió tècnica 

ACA/Alba-Ter. 
 
9. Participació en un projecte a presentar al Programa de Cooperació Territorial 

Espanya-França-Andorra 2007-2013, dintre la convocatòria per al període 2008-
2011.  

 
10. Mocions o temes per urgència. 

10.1. Moció d’adhesió a la campanya “Catalunya lliure de bosses”. 
 
11. Informe de gerència. 
 
12. Informació Plataforma del Ter 
 
13. Informacions diverses. 
 
14. Precs i preguntes 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (29 de febrer de 2008) 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la 
sessió del Consell de Govern del dia 29 de febrer de 2008 (Sala polivalent de  
Bescanó), 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. Tot seguit el 
president ordena la transcripció de l’acta al llibre corresponent. 
 
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 maig de  2008” 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 dossier quan s’escaigui. 
 
 
2.- SOL·LICITUD D’AJUT PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES I ACCIONS 
PER A L’OCUPACIÓ  
 
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, a través del 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. 
 
De la Ruta del Ter, amb l’objectiu de nodrir de continguts i d’informació temàtica la 
ruta, se’n deriven una Ruta pel patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua, la Ruta 
literària del riu Ter, la Ruta per a les inundacions històriques del Ter i la Ruta pel 
patrimoni natural. És d’interès del Consorci el reforç d’aquesta xarxa de rutes 
temàtiques amb la creació d’una Ruta de productes gastronòmics, que vindria a 
complimentar l’oferta d’informació que es posa a l’abast dels usuaris de la Ruta del Ter. 
 
Així doncs, un cop la implantació de la ruta en tot el seu ventall de temàtiques fins ara 
creades, s’hagi portat a terme en la seva totalitat, cal fer una feina d’animació del 
territori, presentació de la Ruta a oficines de turisme, establiments adherits, etc., per 
tal que els agents locals i empresarials se la facin seva i cal, sobre tot, dinamitzar-la, 
acostar-la i posar-la a l’abast dels usuaris. S’ha fet un treball molt important de creació 
de la infraestructura i, a partir d’ara, cal fer una feina essencial com és la creació de 
producte. 
 
Atesa l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per a la realització de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats 
locals i s’obre la convocatòria per al període 2008-2009. 
 
Atès, també, que d’acord amb l’art. 12 de l’esmentada ordre, el Consorci Alba-Ter es 
considera entitat beneficiària de la concessió dels ajuts públics regulats en el seu 
redactat. 
 
És per això que, d’acord amb els antecedents detallats i la convocatòria esmentada, 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 realització 
del projecte integral per a l’ocupació que presenta el Consorci Alba-Ter, que, en el 
marc dels programes de desenvolupament local, contempla dos tipus d’actuació: 

 suport a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL). 

 Suport a accions destinades a proporcionar eines de desenvolupament a les 
entitats locals. 

 
Segon.- Declarar la facultat d’aquesta Presidència per a la signatura i realització de les 
gestions que facin falta i, en especial, la contractació del personal laboral temporal que 
correspongui, un cop concedida la subvenció demanada.” 
  
En el torn de debat de la proposta, la gerent del Consorci, senyora Anna Magem, 
explica els antecedents que justifiquen la petició i les diverses actuacions que es 
preveu que es podran portar a terme si s’obtenen els ajuts. Comenta la possibilitat 



d’edició d’una guia de l’editorial Alpina per la campanya del 2008 i la importància de 
comptar amb el suport d’un AODL per la difusió de la ruta del Ter en un projecte que 
ha de tenir una continuïtat màxima per 3 anys. 
 
El senyor Pere Prat comenta les noves línies que s’han definit per la convocatòria 
d’ajuts per AODL’s i el Consell de Govern valora positivament la iniciativa per a l’edició 
de la guia, i es determina que aquesta acció es posarà en marxa tant bon punt es 
confirmi que s’ha obtingut l’ajut corresponent. 
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA EN LA 
CONTRACTACIÓ D’AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte de la següent proposta elaborada 
des de la gerència de l’entitat 
 
 
“Antecedents: 
 
Fruit dels estudis i projectes que s’han realitzat des de la constitució del Consorci Alba-
Ter, durant la tardor del 2008 i l’any 2009 està previst continuar executant projectes 
importants vinculats al desenvolupament econòmic i sostenible del territori. D’acord 
amb les línies estratègiques que es desprenen del Pla d’Ordenació Integral del riu ter, 
aquest any 2008 el Consorci té la intenció de participar en un projecte que es 
presentarà al Programa de cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013, 
dintre la convocatòria per al període 2008-2011, per valoritzar el patrimoni fluvial 
vinculat als usos de l’aigua i continuarà desenvolupament el projecte de recuperació 
d’espais naturals emblemàtics dels rius Ter i Freser, així com nous projectes que 
sorgiran al llarg del 2009. 
 
Degut a la materialització d’aquest projectes, el Consorci es troba en una etapa en la 
qual és molt important la mobilització de recursos humans i econòmics per tal de 
consolidar aquestes actuacions. Cal continuar dinamitzant d’una manera decidida tots 
els agents que puguin afavorir el desenvolupament d’aquest territori i, per això, cal 
seguir comptant amb la tasca que porta a terme l’agent d’ocupació i desenvolupament 
local  Marta Rudé i Rull, contractada per aquest Consorci i recolzada per la subvenció 
concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant la resolució ref. B-449/07, 
del 17 d’octubre de 2007. 
 
Atesa la resolució TRE/881/2008, de 26 de març, per la qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2008 per a la sol·licitud de pròrrogues de la subvenció per a la contractació 
d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). 
 
Es per això que, d’acord amb els antecedents detallats i la convocatòria esmentada, 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 pròrroga de la subvenció 
concedida per a la contractació de l’agent d’ocupació i desenvolupament local Marta 
Rudé i Rull, corresponent al 80 % del sou que caldria pagar durant un any per la seva 
contractació com a tècnic de suport al desenvolupament territorial durant l’any de 
durada de la subvenció AODL. 
 
Segon.- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci, el 
20% restant de la despesa corresponent a la seva contractació. 
 
Tercer.-  Facultar a la Presidència per a la signatura i realització de les gestions 
necessàries per a fer efectius aquests acords.” 
 
Els termes i antecedents d’aquesta proposta es comenten per part de la gerent del 
Consorci que justifica també la continuïtat de la tasca desenvolupada per la senyora 
Marta Rudé i Rull. 
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “RUTA SENDERISTA PEL RIU 
FRESER” 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte de la següent proposta elaborada 
des de la gerència de l’entitat 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
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. 
També en aquell moment, sorgeix la necessitat de crear la ruta senderista del Freser, 
concebuda com a un recorregut opcional a la Ruta del Ter, que s’allarga uns 53 
quilòmetres i que baixa des de la Vall de Núria fins arribar a la zona de desembocadura 
amb el riu Ter, a Ripoll. 
 
Per això, en aquell moment, es va encarregar a Fractàlia, Consultoria i estudis 
ambientals, S.L. l’elaboració de la ruta senderista del riu Freser, que pretén ser, abans 
que res i per sobre de tot, una guia de recorregut útil, pràctica i lleugera.  
 
Ara convé, doncs, portar a terme la seva senyalització i per això, abans, cal procedir a 
l’aprovació inicial d’aquesta ruta senderista que ha procurat utilitzar les infrastructures 
ja existents per definir el seu traçat. Tant és així que recorre trams de Senders de Gran 
Recorregut (GR), de Petit Recorregut (PR) i Senders Locals (SL), així com antigues 
traces de camins històrics, camins veïnals, pistes forestals, senders i corriols de la 
xarxa comarcal. 
 
 



Es per tot això que a proposta de la presidència es demana al consell de govern que 
adopti els següents ,  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el document que porta per títol “Ruta senderista pel riu Freser”, 
concebuda com a un recorregut opcional a la Ruta del Ter, que baixa des de la Vall de 
Núria, fins arribar a la zona de desembocadura amb el riu Ter, a Ripoll. L’aprovació 
d’aquest document porta implícita l’aprovació del projecte d’aquesta ruta. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació institucional a tots els ajuntaments per on 
circula l’esmentada ruta 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 la província de Girona i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, 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 el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als ajuntaments de Queralbs, Ribes de Freser, 
Campdevànol i Ripoll, i Consell Comarcal del Ripollès, atès que la ruta senderista 
transcorre pels seus termes municipals.” 
 
En torn de debat de la proposta es valora la necessitat d’enviar aquest acord, 
prèviament a la publicació al BOP, als ajuntaments i consell comarcal afectats  
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI 
ALBA-TER I L’ATENEU JUVENIL, CULTURAL I NATURALISTA. 
 
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 té, entre les seves línies d’actuació, promoure la millora i la 
valorització del patrimoni fluvial, tant del patrimoni natural com del patrimoni cultural 
vinculat als usos de l’aigua, sempre amb criteris de sostenibilitat i cohesió territorial i 
paisatgística, així com la difusió, sensibilització i promoció dels valors directament 
lligats amb el riu.  
 



Coneixedors de la tasca que porta a terme l’Ateneu juvenil, cultural i naturalista de 
Girona i segurs que la col·laboració d’ambdues entitats podria reforçar, encara més, la 
identitat d’un territori que té el riu com a eix vertebrador. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb l’Ateneu juvenil, cultural i naturalista de 
Girona, que té com a objecte establir un marc de col·laboració estable entre ambdues 
entitats, per tal de portar a terme actuacions de valorització del patrimoni fluvial 
(natural i cultural) i sensibilització mediambiental a la població en general dels rius Ter 
i Freser, en el territori que comparteixen ambdues entitats.. 
 
Segon –  Nomenar el senyor Ponç Feliu i Latorre com a component de la comissió de 
seguiment d’aquest conveni de col·laboració, en representació del Consorci Alba-Ter. 
 
Tercer - Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a 
la signatura de l’esmentat conveni. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a l’Ateneu juvenil, cultural i naturalista de Girona, 
als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Francesc Camps comenta que l’objectiu d’aquesta 
iniciativa és la d’anar situant el Consorci en el territori mitjançant l’aliança amb les 
entitats que també procuren servir a interessos generals que tenen a veure, directe o 
indirectament, amb l’àmbit fluvial. Recorda que l’especialització de moltes d’aquestes 
entitats aconsella arribar a acords de col·laboració, que permetin anar sumant esforços 
de cara als objectius principals en què hi ha una confluència. Pel senyor Camps, 
entitats com ara l’Ateneu juvenil, cultural i naturalista, funcionen com a veritables 
antenes sobre el territori que permeten obtenir informació i treball de qualitat a 
l’entorn d’iniciatives comunes sobre el riu. Es comenten els contactes mantinguts 
prèviament per consensuar el text del conveni, i es recorda també la importància 
d’aquests acords de col·laboració ja que algunes convocatòries de subvencions 
exigeixen la presència d’entitats privades en les seves memòries justificatives per tal de 
poder-les obtenir. Es comenta igualment la necessitat de mantenir contactes amb el 
GDT per tal de poder fer efectiu un conveni de naturalesa idèntica.  
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI 
ALBA-TER I L’ASSOCIACIÓ CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER-
PIRINEUS ORIENTALS. 
 
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 té, entre les seves línies d’actuació, promoure la millora i la 
valorització del patrimoni fluvial, tant del patrimoni natural com del patrimoni cultural 
vinculat als usos de l’aigua, sempre amb criteris de sostenibilitat i cohesió territorial i 
paisatgística, així com la difusió, sensibilització i promoció dels valors directament 
lligats amb el riu.  
 
Coneixedors de la tasca que porta a terme el Centre d’Educació ambiental Alt Ter-
Pirineus Orientals i segurs que la col·laboració d’ambdues entitats podria reforçar, 
encara més, la identitat d’un territori que té el riu com a eix vertebrador. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer.– Aprovar el text del conveni amb el Centre d’Educació ambiental Alt Ter-
Pirineus Orientals, que té com a objecte establir un marc de col·laboració estable entre 
ambdues entitats, per tal de portar a terme actuacions de valorització del patrimoni 
fluvial (natural i cultural) i sensibilització mediambiental a la població en general dels 
rius Ter i Freser, en el territori que comparteixen ambdues entitats.. 
 
Segon.–  Nomenar el senyor Angel Ferrer i Mora, com a component de la comissió de 
seguiment d’aquest conveni de col·laboració, en representació del Consorci Alba-Ter. 
 
Tercer.- Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a 
la signatura de l’esmentat conveni. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Centre d’Educació ambiental Alt Ter-Pirineus 
Orientals, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta es comenten els antecedents i contactes que s’han 
mantingut amb aquesta entitat, i els objectius que es persegueixen amb la signatura 
d’aquest conveni, en la mateixa línia del debat que s’ha mantingut en el punt anterior 
de contingut similar.  
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
7.- RATIFICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA A LA PLANIFICACIÓ 
INICIAL DE PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 2008/2012. 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte de la següent proposta elaborada 
des de la gerència de l’entitat 
 
“La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió de 7 d’abril de 2008, va 
aprovar inicialment la proposta de planificació del PUOSC per al període 2008-2012, 
proposta que es va sotmetre al tràmit d’informació pública durant un termini de 20 dies 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte al DOGC. 



 
L’esmentada planificació no incloïa cap subvenció al Consorci Alba-Ter, per al projecte 
d’adequació de la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis (Gironès), tot i que 
l’execució d’aquest projecte és de vital importància per a la consolidació de la Ruta del 
Ter, al mateix temps que contribueix notablement a dotar d’un eix de mobilitat 
sostenible (a peu i en bicicleta) el pas de l’àrea urbana de Girona. 
 
Dintre del termini d’informació pública, es va presentar una al·legació sol·licitant la 
inclusió de l’esmentada actuació al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, període 
2008-2012, al·legació recolzada per documents de suport dels Ajuntaments de Girona, 
Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis, així com del Consorci Vies Verdes i Camí de Sant 
Jaume. 
 
Per això, es demana al Consell de Govern, l’adopció de l’acord que segueix a 
continuació: 
 
 
Primer.-  Ratificar l’al·legació presentada a la proposta de planificació del PUOSC per 
al període 2008-2012, en el sentit de sol·licitar la inclusió de l’execució del projecte 
d’adequació de la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis (Gironès), atesa la 
importància de l’execució de l’esmentat projecte. 
 
Segon.-  Valorar i agrair el recolzament rebut dels ajuntaments de Girona, Sarrià de 
Ter i Sant Julià de Ramis, així com del Consorci Vies Verdes i Camí de Sant Jaume.” 
 
En torn d’explicació de la proposta, el senyor Camps comenta el contingut de l’actuació 
que no ha tingut cabuda en la proposta inicial del PUOSC 2008-2012, i la valoració 
positiva que s’ha de fer de les complicitats amb els ajuntaments que s’han sumat a 
l’al·legació. També es comenta la posició que ha adoptat el Consell Comarcal del 
Gironès davant d’aquesta al·legació.” 
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat 
 
8.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSORCI ALBA-TER A LA 
COMISSIÓ TÈCNICA ACA/ALBA-TER 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte de la següent proposta elaborada 
des de la gerència de l’entitat 
 
 
“Atesa la greu problemàtica per la qual travessa el riu Ter, de fa temps, fruit de la 
regulació del seu cabal a través dels embassaments i de la derivació constant d’aigua 
cap a altres conques internes catalanes, i arrel de la reunió mantinguda el dia 31 de 
març d’enguany, amb el Conseller de medi ambient i habitatge, Francesc Baltasar, el 
director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Manuel Hernández i el Director de Planificació 
de l’ACA, Gabriel Borràs, s’ha cregut necessària la creació d’una  comissió de 
seguiment per vetllar pel retorn del cabal al Ter i establir un calendari de trobades que 
serveixin per concretar les mesures que s’aniran prenent. 
 



Per part de l’Agència Catalana de l’aigua, formaran part d’aquesta comissió de 
seguiment, els senyors Gabriel Borràs, Toni Munné i Jordi Molist, tots tres integrants de 
l’Àrea de Planificació per a l’ús sostenible de l’aigua, així com el senyor Alex Rocas, Cap 
de Demarcació Territorial a Girona. 
 
Atès que cal que, des del Consorci Alba-Ter, s’aprovi la creació d’aquesta Comissió de 
seguiment i es nomeni els seus representants en aquesta comissió, es demana al 
Consell de Govern l’adopció de l’acord que segueix a continuació: 
 
Primer.-  Aprovar la creació de la COMISSIÓ DE SEGUIMENT ENTRE EL CONSORCI 
ALBA-TER I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. L’esmentada Comissió suposa l’àmbit 
de col·laboració per tal de fer l’anàlisi permanent de la situació del riu Ter, i del procés 
que ha de permetre la devolució paulatina dels seus cabals imprescindibles per 
assegurar la vida i els usos propis del riu. 
 
Segon.- Nomenar com a representants del Consorci Alba-Ter dins la comissió tècnica 
de seguiment ACA/Alba-Ter, a les següents persones: 
 

 Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter 
 Ponç Feliu i Latorre, vicepresident del Consorci Alba-Ter 
 Marta Payeró i Torró, membre del Consell de govern del Consorci Alba-Ter 
 Angel Ferrer i Mora, membre del Consell de govern del Consorci Alba-Ter 
 Teia Puigvert i Picart, tècnica del Consorci Alba-Ter 
 Anna Magem i Marsó, gerent del Consorci Alba-Ter 

 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i al seu ens especialitzat en la gestió de l’aigua, l’Agència 
Catalana de l’aigua.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Francesc Camps comenta que, en motiu de la 
sequera i les reunions de valoració que s’han portat a terme amb la conselleria de medi 
ambient i l’ACA, es va plantejar la possibilitat d’establir un àmbit institucional de 
coordinació establint una comissió tècnica que treballés com a principals objectius 
l’establiment d’un nou marc de relacions institucionals i el seguiment puntual del debat 
posterior sobre els usos de l’aigua del riu Ter. 
 
El Consell de Govern també debat la problemàtica derivada de l’actualització de la Llei 
del 1959  sobre el cabal ecològic del riu i la necessitat de definir novament els termes 
d’aquella normativa, a partir d’un treball tècnic previ a les decisions que s’hagin 
d’adoptar. És obvi que una comissió d’aquesta mena permet reforçar el caràcter 
assessor privilegiat del Consorci en tot aquest procés. 
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
 



9.- PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE A PRESENTAR AL PROGRAMA DE 
COOPERACIO TERRITORIAL ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA 2007-2013, 
DINTRE LA CONVOCATÒRIA PER AL PERÍODE 2008-2011. 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte de la següent proposta elaborada 
des de la gerència de l’entitat 
 
 
“Antecedents de fet: 
 
Dins dels objectius i finalitats del consorci Alba-Ter s’hi compten els de “determinació, 
coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del 
riu Ter que sorgeixin del projecte Alba-Ter inicial o d’altres iniciatives locals o 
supralocals” i el de “representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa 
europea o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis”. 
 
D’acord amb aquests objectius el Consorci Alba-Ter prepara un projecte per presentar 
a la convocatòria 2008-2011, del programa de Cooperació Territorial Espanya-França-
Andorra 2007-2013, finançat amb fons europeus. El cap de fila d’aquest projecte serà 
el Pays Pyrénées Méditerranée, un organisme que agruparà tots els projectes que es 
presentaran a una banda i l’altra de la frontera. 
 
Per tal de poder optar a la convocatòria del programa, caldrà formalitzar el compromís 
entre les parts implicades i, per tant, serà necessari signar un conveni establint els 
drets i obligacions que assumeix cada soci en relació al projecte que es presentarà. 
 
 
Per això, i tenint en compte que l’art. 18 a) dels estatuts del Consorci, atribueix a la 
Presidència de l’ens la facultat de la representació institucional del mateix, es demana 
al Consell de govern, l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.-  Facultar el president del Consorci, senyor Francesc Camps i Sagué, per a 
l’aprovació del text del conveni mitjançant el qual el Consorci Alba-Ter es comprometi a 
executar el projecte que s’està preparant, sempre i només en el cas que sigui 
seleccionat en la convocatòria del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-
Andorra 2007-2013, i a assumir-ne el compromís de cofinançament. 
 
Segon.- Facultar, igualment, al senyor Francesc Camps per a la signatura del conveni 
esmentat. 
 
Tercer.- Presentar l’acord d’aprovació del conveni per a la seva ratificació per part de 
l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter en la primera sessió que celebri, a efectes 
de control de legalitat ja que l’adopció d’aquests acords està motivada per raons 
d’urgència.” 
 

En el debat de la proposta el senyor Francesc Camps comenta els contactes 
mantinguts amb els socis imprescindibles per poder tirar endavant aquesta iniciativa a 
través d’un INTEREG, els detalls del qual s’han consensuat bàsicament amb el 



president del Pays Pyrénées Méditerranée. S’aclareix que de moment no hi ha un 
document tècnic que articuli la proposta però que s’està treballant intensament per 
poder-lo tenir operatiu a fi de poder tirar endavant aquesta iniciativa. Finalment 
comenta que s’estan cercant socis per poder presentar proposta d’INTERREG sudoe 
per tal de poder-hi encabir més accions. 

Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat 
 

 
10.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
 

10.1.-  MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “CATALUNYA LLIURE DE 
BOSSES” 

 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte de la següent moció que s’ha 
recollit per part de la gerència de l’entitat 

 
 
“La Fundació privada catalana per a la prevenció dels residus i consum responsable 
(FPRC), va iniciar el passat mes de març i durant un any, la campanya “Catalunya lliure 
de bosses de plàstic” amb l’objectiu de ser una eina perquè administracions, entitats, 
ciutadania, institucions i agents econòmics prenguin consciència per avançar cap a la 
reducció efectiva de les bosses de plàstic i prevenir les problemàtiques que 
acompanyen a la producció i consum d’aquest envàs d’un sol ús com a símbol de la 
cultura d’usar i llençar, que està provocant aquests darrers anys un augment 
exponencial de residus i d’impactes ambientals negatius. 
 
Tota vegada que dins les finalitats del Consorci, detallades a l’article 5 dels seus 
estatuts, hi figura la de “vetllar per la conservació i millora de tot l’àmbit fluvial, sota 
criteris de millora de la qualitat natural i de vida i d’acord amb paràmetres de 
sostenibilitat”, i atès que l’augment de residus i el consum irresponsable contribueixen 
en gran mesura al deteriorament del medi natural, també a nivell fluvial. 
 
Es demana al Consell de Govern, l’aprovació dels següents acords, 
 
Primer.- Manifestar l’adhesió del Consorci Alba-Ter a la campanya “Catalunya lliure de 
bosses”, tot fent constar la importància que tots prenguem consciència per avançar 
cap a la reducció efectiva de residus i al consum responsable, en benefici del medi 
natural. 
 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Fundació Privada Catalana de Prevenció de 
Residus i Consum Responsable, promotora de la campanya.” 
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
 



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 de l’inici de la seva gestió, dia 11 de febrer de 
2008, fins al dia de la celebració d’aquest Consell de govern, que s’annexa al dossier 
de la sessió. 
 
Per part de la gerent del consorci, senyora Anna Magem, es dóna compte al Consell de 
Govern de l’informe de gerència de referència, que recull el conjunt de les activitats 
portades a terme en el període comprès des de la seva incorporació com a gerent del 
Consorci Alba-Ter, fins a la data d’avui 14 de maig de 2008.  
 
Un cop comentats els diversos apartats d’aquest informe, el Consell de Govern hi dóna 
el vistiplau entenent que és una bona iniciativa que, periòdicament, aquest òrgan de 
govern tingui coneixement de la tasca que està portant a terme la gerència, per la qual 
cosa es valora positivament aquesta presentació. 
 
12.- INFORMACIÓ PLATAFORMA DEL TER 
 
Dintre d’aquest apartat el senyor Francesc Camps explica, en detall, l’activitat que s’ha 
portat a terme per la Plataforma que agrupa ajuntaments, comunitats de regants, 
actors econòmics i entitats ecologistes. Comenta igualment les tasques i principals 
objectius que s’ha plantejat la Plataforma alhora de transmetre el problema del Ter i 
promoure la consciència de la gent del territori en aquests moments de tantes 
dificultats per mantenir la vida del riu, almenys, més avall dels pantans. Es comenta 
també la dinàmica de funcionament de la Plataforma (periodicitat de les convocatòries 
i règim jurídic de funcionament) i la seva utilitat per tal de promoure sintonia a l’entorn 
d’una problemàtica comuna. 
 
El senyor Camps també comenta les raons que han impulsat la Plataforma a interposar 
un contenciós davant de l’ACA per l’ incompliment reiterat de les previsions de la 
normativa de l’any 1959 relativa al cabal mínim del riu. 
 
Es recorda que l’assemblea general del Consorci, celebrada a Bescanó el passat dia 29 
de febrer, en el punt d’aprovació de la moció sobre la problemàtica del riu Ter, va 
acordar la seva adhesió a la Plataforma i es comenten diverses iniciatives que està 
endegant la Plataforma en aquests moments, com ara, l’impuls de la comunitat 
d’usuaris de l’aqüífer del baix Ter. 
 
 
 
13.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
Dintre d’aquest apartat es tracten els següents temes: 



 
- Aportacions de la Diputació de Girona: per tal de procedir a la signatura del 

conveni d’enguany amb aquesta institució, recentment s’han rebut comunicació 
per la qual es dóna compte de les quantitats objecte de subvenció i els 
objectius pels quals s’haurà d’aplicar. Caldrà seguir insistint en l’aplicació d’una 
part d’aquesta subvenció per despeses d’estructura i funcionament del 
Consorci. En la mateixa línia caldrà demanar els criteris pels quals s’ha de 
justificar aquesta aportació. 

- Fons supramunicipal: cal insistir en les gestions davant dels ajuntaments 
perquè assignin aquests fons de forma total o parcial en favor del Consorci. 
Tramesa d’ofici adjuntant acord tipus a adoptar on s’esmenti la possibilitat de 
compensar la quota, en aplicació de l’acord de l’Assemblea General. 

- Projecte “Àguila pescadora” es dóna compte de les iniciatives per fer efectiu 
aquest projecte, que té com objectiu la reintroducció d’aquesta au característica 
de l’espai fluvial del Ter. 

- Estudi en matèria de sanejament: s’acorda demanar al Consorci d’Aigües de 
Catalunya la redacció d’un estudi d’anàlisi econòmic que justifiqui la possible 
entrada del Consorci Alba Ter en la gestió de la xarxa de sanejament d’aigües 
residuals, assumint la delegació dels municipis en aquesta competència. 

- Ruta del Ter: cal estudiar les ofertes de promoció d’aquest producte però de 
moment es deixa en suspens fins que no s’hagi concretat la contractació de 
l’AODL que s’ha de fer càrrec d’aquest objectiu. També s’informa, des del punt 
de vista de l’execució del projecte que, en l’actualitat, només resten per 
instal·lar la senyalització senderista del tram d’Osona en que s’efectua el 
desdoblament de la C-17 i els plafons propis de cada municipi, i s’està 
treballant en el portal turístic i en la possibilitat d’implementar un vol virtual. 

- Memòria 2007: cal aprofundir en els criteris tècnics del disseny d’aquest 
document i efectuar la impressió d’un nombre no elevat d’exemplars, 
contemplant la possibilitat de difusió del format digital del document. 

- Substitució de la senyora Anna Serra: s’informa de què, a partir del dia 28 de 
maig del 2008, es farà efectiva la substitució de la senyora Anna Serra que, per 
motius de baixa per maternitat ha deixat les seves tasques administratives al 
Consorci. La persona de substitució és la senyora Mònica Gol i Contreras . 

- Tancament comptabilitat 2007: pendent de revisió per part de la Diputació de 
Barcelona properament es donarà compte dels resultats, les línies mestres dels 
quals comenta el senyor Lluís Solé.  Per part de l’interventor del Consorci també 
s’avancen els estats d’execucions del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 
2007, l’estat de romanent de tresoreria i l’estat de liquidació del pressupost. 
Una còpia de tots aquests documents figura a l’expedient de la sessió. 

- Infoter: s’acorda que aquest mitjà informatiu propi del Consorci es farà arribar 
també a tots els regidors dels ajuntaments consorciats, a fi d’estendre la 
comunicació relativa a l’activitat del Consorci. Cal fer efectiu doncs el treball de 
recollida de totes les adreces electròniques. 

 
 
 
 
 
 



14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Atès que les diverses qüestions tractades al llarg de la sessió ja han suscitat les 
intervencions dels membres del Consell i s’han resolt els dubtes existents, ningú 
planteja cap intervenció en aquest apartat. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 7 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 Sr. President i per el Secretari que en 
dono fe. 
 
 
 
 
El Secretari       El President 
Alfons Giol i Amich      Francesc Camps i Sagué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 s’emet el següent informe, amb el qual la gerent del Consorci Alba-Ter, 
Anna Magem i  Marsó, informa de la seva gestió als membres del Consell de Govern 
que se celebra a Salt, el dia 14 de maig de 2008. 
 
La gestió de l’actual gerent del Consorci, s’inicia el dia 11 de febrer de 2008, en virtut 
del seu nomenament acordat pel Consell de Govern del dia 30-1-2008, motiu pel  qual 
dintre del període que s’informa hi ha un temps d’incorporació, adaptació i 
coneixement de la realitat del Consorci, abans de les tasques específiques de gerència: 

 Presentació i oferiment, i alhora demanda, de col·laboració als tècnics de la seu 

administrativa a Manlleu, Anna Serra i Marta Rudé; la seu tècnica a Salt, Dolors 

Rosset i Teia Puigvert; la secretaria a Manlleu, Alfons Giol;  la intervenció a 

Celrà, Rosa Maria Melero i l’assessor del Consell, senyor Josep Capellà. 

 Reorganització a les seus administrativa i tècnica: 

o Organització física de l’espai a Manlleu, centraleta telefònica, registre 

d’expedients, reestructuració arxiu, scanner a Salt per integrar registre 

d’entrada amb Manlleu. 

o Sol·licitud d’ofertes per a la nova instal·lació informàtica que permeti 

l’emissió de còpies de seguretat i la connexió informàtica entre les seus 

de Manlleu i Salt. Actualment aquesta instal·lació resta en espera del 

tancament comptable 2007, per tal d’ incorporar crèdit mitjançant el 

romanent de tresoreria general. 

o Qüestions relatives al personal laboral. 

 
Programació visites i reunions 

 Conseller Sr. Baltasar 

 Sr. Angel Simon, de Agbar. 

 Concertació de les visites a realitzar durant els mesos de maig i juny. 

 Constitució de la taula nacional de la sequera. 

 Sr. Compte, de Aigües Ter Llobregat. 

 
Visites i reunions 

 Dia 14 de febrer. Sigtel, a la Universitat de Girona, coneixement de les tasques 

que s’estan portant a terme abans de la posada en funcionament del portal 

informatiu de la Ruta del Ter. 



 Dia 25 de febrer. Ajuntament de Sarrià de Ter, amb representants dels 

ajuntaments de Sarrià, Sant  Julià de Ramis i Girona, pel projecte executiu del 

tram de la Ruta del Ter, que va de Girona a Sant Julià de Ramis.  

 Dia 28 de febrer. Reunió Carles Garcia,  del Museu Industrial del Ter, per 

valorar objectius i compartir opinions.  

 Dia 31 de març. Barcelona a la conselleria de Media Ambient, amb el Conseller 

Sr. Baltasar, el director de l’Aca senyor Manel Hernandez i el senyor Gabriel 

Borràs, també de l’ACA. 

 Dia 1 d’abril. Presentació treballs fets per editorial Alpina per a la guia de la 

Ruta del Ter i negociació pressupost. 

 Dia 10 d’abril. Serveis territorials d’agricultura a Girona. Reunió per a la 

realització de l’estudi dels recs que quedaran en desús al baix Ter. 

 Dia 18 d’abril. Reunió Núria Macià, de l’oficina de promoció econòmica de 

Manlleu, valorant diverses possibilitats de sol·licitud de subvenció. 

 Dia 22 d’abril. Consell Comarcal del Baix Empordà. Reunió amb els seus tècnics, 

per valorar  possibilitat de conveni per tal de compartir senyalització de la ruta 

del Ter, pas de Gualta i promoció conjunta dels serveis a oferir. 

 Dia 29 d’abril. Reunió Marc Ordeig, del Centre d’Estudis dels rius Mediterranis, 

per conèixer els seus treballs i objectius, davant la possibilitat de necessitar-los. 

 Dia 30 d’abril, a la seu tècnica de Salt. Reunió de la comissió tècnica 

ACA/Consorci Alba-Ter. 

 Dia 7 de maig. Visita a l’ajuntament d’Ullà. Reunió amb el seu alcalde, senyor 

Josep Lopez i Ruiz. 

 Dia 7 de maig. Visita a l’ajuntament de Gualta. Reunió amb el representant de 

l’ajuntament al Consorci, senyor Marc Casadellà i Amer. 

 
Celebració 10 anys Consorci 

 Reunió inicial a Girona dia 14-2-08. 

 Consell Comarcal d’Osona, 10-3-08. 

 Reunió a Girona, 27-3-08. 

 Visita a Sant Pere de Casserres, 17-4-08. 

 

Diverses gestions 
 Propostes, convocatòria i posterior trasllat dels acords presos al Consell de 

Govern i a l’Assemblea del dia 29 de febrer a Bescanò. 

 Justificació subvenció Diputació de Barcelona 

 Gestoria Ferrer, coneixement problemàtica:  

o declaració d’IVA al Consorci, no ajustada a la realitat comptable. 

o Mutua laboral. 

o Disposició còpia documents declaracions. 

 Gestions compensacions Ajuntament de Ripoll. 

 Actualització estat actual ruta del Ter i nou disseny de plafons. 



 Trasllat dades CIR local, Ministeri d’Hisenda. 

 Coordinació amb intervenció per al tancament de la comptabilitat 2007. 

 Sol·licitud pressupost assegurança de responsabilitat civil. 

 Preparació visita als rentadors de Santa Eugenia a Girona i a la resclosa de Salt, 

dia 14 de maig, abans del Consell de Govern. 

 Programació des de maig fins a octubre, de les visites als ajuntaments i consells 

consorciats. 

 Possibilitat de conveni amb el Departament d’Innovació Universitat i empresa 

de la Generalitat de Catalunya, per tal que s’utilitzi diversos trams de la Ruta 

del Ter, per al Camí de Sant Jaume, aprofitant el conveni que el consorci té 

signat amb Fecsa/Endesa. 

 Trasllat a la Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya, de la sol·licitud 

del Consorci de compareixença davant el Parlament. 

 Treballs de comptabilitat, tresoreria i administració des del primer dia d’abril, 

arran de la baixa laboral de l’Anna Serra per maternitat. 

 Convocatòria i redacció propostes d’acord del consell de govern del 14-5, 

tasques administratives i generals, atesa la baixa abans esmentada i també, 

des del dia 30 d’abril, de la Marta Rudé, fins al dia d’avui. 

 Valoració de currículums per a cobrir la baixa de l’Anna Serra que, finalment, es 

cobrirà a partir del dia 23 de maig, amb la contractació de Cristina Gol. 

 

 
Cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra (antic Interreg). 

 Seu tècnica de Salt, concretar redacció del document de proposta amb les 

tècniques del Consorci, dia 13 de març 

 Dia 4 de maig, assistència a la sessió de presentació  a Montpellier. 

 Dia 11 d’abril, a Salt, concreció de les actuacions a presentar, amb convocatòria 

prèvia dels membres del Consell de Govern. 

 Des del dia 14 al 25 d’abril, diverses converses i comunicacions amb els tècnics 

del Sivu Tech i del Pays Pirinèe-Mediterrani, potencials socis francessos, per 

concretar sessió de trobada, pactar possibilitat d’incorporació d’un quarts soci 

de les terres de l’Ebre i, finalment, constatació de les possibles dificultats 

davant els canvis de govern que hi ha hagut als dos organismes. 

 Recerca a la borsa de projectes de possibles futurs socis. 

 
 
Subvencions 

 Estudi de la no conveniència de participació en les subvencions Xarxa Barcelona 

municipis de qualitat, no adients a l’activitat del consorci. 



 Decisió sobre la no conveniència de sol·licitud d’ajuts al foment de la 

connectivitat social, per no tenir la custòdia de cap finca. 

 Subvenció llibres Diputació de Girona. 

 Ajuts forestals, Diputació Girona, suport per a la gestió forestal sostenible. 

Conveniència de no sol·licitud, no hi entren treballs propis 

 Conveni Diputació de Girona 2008, sol·licitud  36.000 euros ordinari i 24.000 

euros patrimoni natural. 

 Conveni Diputació de Barcelona 2008, sol·licitud 24.000 euros ordinari. 

 Al·legacions al PUOSC. Tramesa al·legació per mitjans informàtics; sol·licitud i 

rebuda de documents de suport dels ajuntaments de Girona, Sarrià de Ter i 

Sant Julià de Ramis, Consorci Vies Verdes i Camí de Sant Jaume. Tramesa de 

còpia de tot als serveis territorials a Girona. 

 Disseny subvenció AODL  de promoció Ruta del Ter i pròrroga AODL Marta 

Rudé. 

 

 

Manlleu, 14 de maig de 2008. 


