
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 02/09 
Caràcter: Ordinari 
Data: 11 de març de 2009 
Horari: de  2/4 de 5  a 2/4 de 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 Verges: Sra. Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Maria Dolors Bassa i Coll 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simon i Caballero 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent del Consorci: 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. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser); Sr. 
Gaietà García i Gordillo (Ajuntament de Masies de Voltregà); el Sr. Àngel Ferrer i Mora 
(Ajuntament de Ripoll) i el Sr. Joan Boada i Reig (Ajuntament de Salt). 
 
 

Ordre del dia 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (14 de gener de 2009). 
2. Donar compte de la resolució de presidència, per la qual s’aprova la liquidació 

del pressupost de l’exercici 2008. 
3. Aprovació bases reguladores per a la presentació de projectes de patrimoni 

natural i cultural fluvial, dins el Taller Transfronterer de l’aigua II. 
4. Ratificació del suport donat a les al·legacions de l’Ajuntament de Salt, al Pla de 

l’Espai Fluvial de la Conca del Baix Ter 
5. Ratificació del suport donat a les al·legacions de l’Ajuntament de Colomers, al 

projecte de posada en marxa de la presa de Colomers. 



6. Ratificació de les al·legacions presentades al projecte “Millora general. 
Desdoblament de la carretera C-66. Enllaç amb la futura autovia A-2 a Sant 
Julià de Ramis. Tram: Bordils-Medinyà”. 

7. Al·legacions al projecte “Millora general. Variant de Torruella de Montgrí. 
Carretera C-31. Tram: Torruella de Montgrí/Gualta/Verges”. 

8. Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Salt i el Consorci Alba-Ter. 
9. Pla d’acció Consorci Alba-Ter i Planning 2009. 
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 (14 de gener de 2009) 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la 
sessió del Consell de Govern del dia 14 de gener de 2009 (seu tècnica del Consorci 
Alba-Ter 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, 11 de març de  2009” 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.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA, PER LA QUAL 
S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2008. 
 
El secretari llegeix la proposta redactada en els termes següents: 
 
Es dóna compte al Consell de Govern,  que en data 27 de febrer de 2009, 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 
2008 s’obté el resultat següent: 
 
 



1. Respecte al pressupost de despeses 

 
 
 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos 
  

  Pressupost inicial Pressupost definitiu Drets reconeg. nets Recaptació líquida 
Cobraments 
pendents 

Cap. 3 600,00 600,00 11.999,50 11.867,52 131,98 

Cap. 4 270.212,51 319.142,37 321.707,78 158.460,01 163.247,77 

Cap. 5 10,00 10,00 1,56 1,56 0,00 

Cap. 7 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 

Cap.8 0,00 143.446,83 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 270.822,51 488.199,20 358.708,84 170.329,09 188.379,75 
 
 
 
3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
 

+ Drets reconeguts nets 358.708,84 

– Obligacions reconegudes netes 353.227,85 

RESULTAT PRESSUPOSTARI: 5.480,99 

+  Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per            
despeses generals 
 

14.788,70 

+  Desviacions negatives de finançament 89.600,98 

–  Desviacions positives de finançament 98.524,78 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 11.345,89 

 
 
 
4. Romanent de tresoreria: 
 
 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI 

174.878,88 

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent 188.379,75 

  Pressupost inicial 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pendents 

Cap. 1 189.610,00 247.609,97 182.821,14 182.662,81 158,33 

Cap. 2 74.500,00 127.173,06 103.259,28 79.260,06 23.999,22 

Cap. 3 800,00 800,00 108,37 108,37 0,00 

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

Cap. 6 5.612,51 112.316,17 66.739,06 38.775,34 27.963,72 

TOTAL 270.822,51 488.199,20 353.227,85 301.106,58 52.121,27 



+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 27.342,35 
+ De recursos d’altres ens públics 0,00 
+ D’altres operacions no pressupostàries 525,11 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 24.686,08 
– Saldo de cobrament dubtós 16.682,25 
  
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI  

85.775,22 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent 52.121,27 
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 25.899,15 
+ De pressupostos d’ingressos 0,00 
+ De recursos d’altres ens públics 0,00 
+ D’altres operacions no pressupostàries 7.754,80 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 
  
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI 73.760,83 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA  162.864,49 
- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 
A DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA 

119.070,63 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 43.793,86 
 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. (TRLRHL) 

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

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

de la Comunitat autònoma. 
 
 

2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en matèria 
pressupostària. 

 Articles 89, 90 i 91: Data, tràmits i competència per a l’aprovació de la 
liquidació del pressupost. 

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

 

 

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

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

 
 

4. Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei General d’Estabilitat Pressupostària (TRLGEP) 

 Article 3: Principi d’estabilitat pressupostària. 



 Articles 19 a 25: Estabilitat pressupostària de les entitats locals. 
 
 

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

intervenció,  

 

HE RESOLT: 

 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci Alba -Ter corresponent a l’exercici 
2008 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.” 
 

 
En el debat d’aquesta proposta, el senyor Pere Prat, en la seva qualitat de responsable 
de l’Àrea d’Hisenda del Consorci, valora positivament el resultat que posa de manifest 
la liquidació del pressupost de l’entitat de l’any 2008. Comenta el detall de les 
principals magnituds que es dedueixen de la liquidació i ressalta la bona salut 
econòmica de què gaudeixi el Consorci sense deixar de banda, això no obstant, les 
perspectives negatives que enguany s’estan apuntant per raó de la crisi econòmica.  
 
El Consell de Govern se’n dóna per assabentat. 
 
 
3.- APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A LA PRESENTACIÓ DE 
PROJECTES DE PATRIMONI NATURAL I CULTURAL FLUVIAL, DINS EL 
TALLER TRANSFRONTERER DE L’AIGUA II. 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords: 
 
El Comitè de programació del Programa Objectiu 3 de Cooperació Transfronterera 
Espanya-França-Andorra 2007-2013, va acordar subvencionar el projecte titulat 
EFA78/08, TTA II – Taller transfronterer de l’aigua II, presentat conjuntament  
pel Conseil de Développement Pays Pyrénées-Méditerranée, pel Syndicat 
Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech i pel Consorci Alba-
Ter, que caldrà executar en les anualitats 2009-2011. 
 
Per tal de determinar els projectes a executar dins d’aquest Taller transfronterer de 
l’aigua II, s’han redactat 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 per la iniciativa comunitària 



INTERREG IVA, amb l’objectiu d’aconseguir una selecció acurada dels projectes 
presentats pels ens consorciats. 
 
Per això, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació dels 
següents acords: 
 
 
Primer.-  Aprovar el redactat de les bases que es detallen a continuació: 
 
“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)  

0. Introducció 
 
A través del projecte Taller Transfronterer de l’Aigua II, que és la continuació del projecte Taller 
Transfronterer de l’Aigua I que es va executar durant els anys 2003-2006, el Consorci Alba-Ter 
impulsa accions de valorització de l’espai fluvial dels rius Ter i Freser, tant del patrimoni natural 
com del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua.  
 
A més, aquest projecte també servirà per reforçar i consolidar la Ruta del Ter com un producte 
turístic sostenible i innovador que ressegueix, a través d’infraestructures existents en el territori, 
el curs fluvial del Ter des de la capçalera a Setcases fins la desembocadura a Torroella de 
Montgrí i l’Estartit. És un projecte amb un marcat caràcter transfronterer, ja que els socis són el 
Sindicat de Gestió del riu Tec i el País Pirineus-Mediterrània de la Catalunya Nord.  
 

Per determinar quines actuacions s’executaran dins d’aquest Taller transfronterer de l’aigua II, 
s’han redactat aquestes bases, que permetran una selecció acurada de les propostes d’actuació 
presentades pels ens consorciats. 
 
1. Característiques de les propostes i actuacions a presentar 
 
S’hi poden presentar propostes d’actuació que incideixin directament sobre el patrimoni natural, 
el patrimoni cultural vinculat a l’aigua dels rius Ter i Freser i propostes  de valorització de l’espai 
fluvial relacionades amb la Ruta del Ter. 
  

A. Propostes d’actuació de patrimoni natural 
 
Es poden presentar propostes que tinguin les finalitats següents o similars: 

 Condicionament d’espais riberencs degradats. Recuperació i/o restauració ambiental de 
les ribes fluvials dels rius Ter i Freser en qualsevol àmbit territorial.   

 Accions de control de vegetació al·lòctona invasora localitzada a les ribes fluvials 
(budleia, canya, ailant,....)  

 No es contemplen actuacions d’enjardinament d’espais fluvials. 
 
Els terrenys on s’han de desenvolupar les accions poden ser finques de titularitat pública o bé 
finques de titularitat privada sempre que existeixi l’autorització signada pel propietari que 
l’haurà d’obtenir l’ajuntament on es faci l’actuació, i que caldrà adjuntar a la proposta 
presentada.. 
 

B. Propostes d’actuació de patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua 
 
Es poden presentar propostes que tinguin les finalitats següents o similars: 



 Redacció de memòries valorades i projectes tècnics per a la rehabilitació d’elements del 
patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua dels rius Ter i Freser.  

 Execució d’obres de recuperació i/o rehabilitació d’elements del patrimoni cultural 
vinculat als usos de l’aigua dels rius Ter i Freser. 

 Senyalització (panells informatius, faristols,....) d’elements del patrimoni cultural 
vinculat als usos de l’aigua dels rius Ter i Freser. 

 
Les propostes relatives a elements patrimonials vinculats a l’aigua han de fer referència a 
elements patrimonials de titularitat pública.  
 

C. Propostes d’actuació  d’ús públic de l’espai fluvial vinculades a la Ruta del Ter 
 
Es poden presentar propostes d’actuacions que, vinculades a la Ruta del Ter, incideixin en la 
creació d’itineraris fluvials complementaris a la Ruta del Ter, espais d’observació d’ocells, àrees 
d’estada,... 
 
Els terrenys on s’han de desenvolupar les accions poden ser finques de titularitat pública o bé 
finques de titularitat privada sempre que existeixi l’autorització signada pel propietari que 
l’haurà d’obtenir l’ajuntament on es faci l’actuació, i que caldrà adjuntar a la proposta 
presentada. 
 
2. Quantia dels ajuts 
 
El Consorci Alba-Ter, finançarà una part del cost global de l’actuació, segons el percentatge que 
es determinarà depenent del total de propostes rebudes i dels recursos disponibles. La resta 
l’aportarà l’ens consorciat beneficiari. El cofinançament de projectes presentats a altres 
convocatòries d’ajuts europeus (FEDER o altres) és incompatible amb aquests ajuts.  
 
3. Execució de les actuacions  
 
El Consorci Alba-Ter s’encarregarà de contractar l’execució de les actuacions i de tots els 
tràmits administratius i legals pertinents exceptuant les autoritzacions amb propietaris privats 
que aniran a càrrec dels ajuntaments corresponents. 
 
Les actuacions seleccionades s’hauran d’executar durant les anualitats 2009-2010-2011. 
 
4. Documentació 
 
Les propostes dels ens consorciats hauran d’anar acompanyades de la documentació següent: 

a) Breu memòria descriptiva de l’actuació que es proposa. 
b) Pressupost valorat en euros de l’actuació a realitzar. 
c) Descripció del finançament de que es disposa per al desenvolupament de l’actuació, 

provinent del pressupost del mateix ens consorciat  o  de les aportacions d’altres 
organismes o entitats. 

d) Mapa topogràfic a escala 1/10.000 o 1/5.000 on estigui definida clarament l’àrea de 
l’actuació. 

e) Cèdula cadastral i plànol cadastral de totes les parcel·les i subparcel.les cadastrals en 
les quals es vol actuar. 

f) Autorització signada pel propietari de la finca,, en cas que l’actuació s’hagi de 
desenvolupar en una finca de titularitat privada. 

g) Compromís de manteniment de la funció que es desprèn de l’actuació proposada, en els 
terrenys i/o elements determinats, durant un període mínim de 10 anys (propietaris i 
ajuntament) 

 



 
5. Termini de presentació de projectes 
 
El termini de presentació de projectes finalitzarà el dia 30 de maig de 2009 i caldrà enviar per 
correu postal tota la documentació a l’adreça següent:  

 
Consorci Alba-Ter 

Pg. del Ter s/n, Museu Industrial del Ter 
08560 Manlleu 

  
O bé, per correu electrònic, a l’adreça: albater@albater.org 
 
 
6. Criteris de selecció 
 
La selecció de les actuacions a executar dintre del Taller Transfronterer de l’Aigua II, d’entre les 
propostes que presentin els diferents ens consorciats, la realitzarà el Consell de Govern del 
Consorci Alba-Ter, seguint els següents criteris: 
 
a. Garantir la distribució territorial dels projectes al llarg del curs fluvial. 
b. Afavorir la recuperació i rehabilitació del patrimoni fluvial tant el patrimoni natural com el 

patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua dels rius Ter i Freser. 
c. Adequació del projecte a criteris de sostenibilitat ambiental i ecològica. 
d. Potenciar la connectivitat biològica i ecològica que de forma natural desenvolupen les ribes 

fluvials. 
e. Oferir possibilitats de dotar les ribes fluvials d’un ús públic sempre des de l’òptica de la 

sostenibilitat (ruta naturalista, observació de l’ecosistema,…) 
f. Disposició d’una part del finançament de l’actuació que es proposa. 
g. Detallar els mecanismes de manteniment de les actuacions per part de l’ens beneficiari.” 

 
 
Segon.- Traslladar aquest acord als ens consorciats, per tal que puguin presentar les 
seves propostes. 
 
El contingut d’aquesta proposta és comentat, en detall, per la senyora Anna Magem 
que explica que les bases estableixen el marc de presentació de projectes per part dels 
ajuntaments, per tal de què el Consorci pugui executar l’INTERREG Europeu. També 
comenta les iniciatives de formació dels caps de fila dels projectes que es presentaran 
a la convocatòria europea, i la previsió de signatura del conveni previ a les accions que 
s’han de portar a terme entre els anys 2009 i 2011. Per tant, la part principal de la 
tasca es portarà a terme a partir de l’any que ve, si bé ara s’aproven les bases perquè 
els ajuntaments puguin fer arribar les seves propostes de projectes que s’han 
d’incloure al programa. 
 
Seguidament el Consell de Govern debat sobre els percentatges dels ajuts i els terminis 
de presentació de les propostes, així com sobre la problemàtica inherent a les 
dificultats que s’observen perquè els ajuntaments, especialment els petits, s’acullin a 
aquesta mena d’iniciatives que promou el Consorci. Finalment s’acorda que el termini 
de la convocatòria s’allargui fins el dia 30 de maig. 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 

mailto:albater@albater.org


 
 
4.- RATIFICACIÓ DEL SUPORT DONAT A LES AL·LEGACIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE SALT, AL PLA DE L’ESPAI FLUVIAL DE LA CONCA DEL 
BAIX TER 
 
La proposta que llegeix el sr. Secretari és la següent: 
 
D’acord amb la sol·licitud d'informe extern de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), amb 
entrada de registre número 177, de 29 de desembre de 2008, referent al pla de gestió 
específic de la Planificació de l'Espai Fluvial de la Conca del Baix Ter. 

Un cop analitzat el contingut de l’esborrany esmentat, documentació exposada a 
l’enllaç referenciat a la sol·licitud  i tenint en compte, també, l’informe redactat per 
l’Ajuntament de Salt en relació a l’esmentada planificació, amb el qual, després d’una 
anàlisi concreta dels diferents punts, hi formula una sèrie d’aportacions justificades per 
l’estudi previ, es proposa al Consell de govern del Consorci Alba-Ter l’adopció de 
l’acord que segueix a continuació: 

 

Punt únic.- Ratificar el suport donat a les propostes aportades per l’ajuntament de 
Salt, municipi riberenc del riu Ter i membre del Consorci Alba-Ter, tal i com es va 
trametre a l’Agència Catalana de l’Aigua, en data 16 de febrer d’enguany, registre de 
sortida numero 32. 

 
Un cop valorada aquesta proposta per part de tots els membres del Consell. segons el 
text que consta al recull de la sessió, tothom es mostra favorable de ratificar el decret 
de Presidència del qual porten causa els acords que es proposen. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat l’anterior acord. 
 
 
5.- RATIFICACIÓ DEL SUPORT DONAT A LES AL·LEGACIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE COLOMERS, AL PROJECTE DE POSADA EN MARXA DE LA 
PRESA DE COLOMERS 
 
La proposta que llegeix el sr. Secretari s’ha redactat en els termes següents: 
 
Un cop analitzat el contingut de l’estudi d’impacte ambiental del projecte de posada en 
marxa de la presa de Colomers, documentació exposada a la web del Departament de 
Medi Ambient i Habitatges de la Generalitat de Catalunya i tenint en compte, també, 
les al·legacions presentades per l’ajuntament de Colomers, es proposa al Consell de 
govern del Consorci Alba-Ter l’adopció de l’acord que segueix a continuació: 

 

Punt únic.- Ratificar el suport donat a les al·legacions presentades per l’ajuntament 
de Colomers, municipi riberenc del riu Ter i membre del Consorci Alba-Ter, tal i com es 
va trametre a l’Agència Catalana de l’Aigua, en data 20 de febrer d’enguany, registre 
de sortida número 33. 



 
En el debat d’aquesta proposta i tal com ha passat en el punt anterior, un cop fets 
petits ajustaments a la proposta inicialment redactada per la gerència i que consta al 
recull de la sessió,  el Consell de Govern aprova per unanimitat l’anterior acord. 
 
 
 
6.- RATIFICACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PROJECTE 
“MILLORA GENERAL. DESDOBLAMENT DE LA CARRETERA C-66. ENLLAÇ AMB 
LA FUTURA AUTOVIA A-2 A SANT JULIÀ DE RAMIS. TRAM: BORDILS-
MEDINYÀ” 
 
El sr. Secretari llegeix la següent proposta d’acord: 
 
El Consorci Alba-Ter és un organisme que, d’ençà la seva creació el desembre de 1998,  
vetlla per l’ordenació i gestió del riu Ter i la seva conca fluvial, i vol respondre a les 
inquietuds dels 46 ajuntaments consorciats i dels 5 Consells Comarcals vers el riu.  
 
L’objectiu final del Consorci Alba-Ter és aconseguir que el riu Ter i la seva conca 
esdevinguin un espai cohesionat territorialment, desenvolupat econòmicament, amb un 
estat ecològic òptim i, en definitiva, un espai que gaudeixi de les característiques que 
ha de tenir un entorn fluvial que interactua i que conviu des de fa molts anys amb les 
activitats humanes. 
 
El Consorci Alba-Ter vol promoure una gestió dels rius Ter i Freser des d’una visió 
global, sostenible i integradora endegant iniciatives orientades a la conservació i 
millora de la qualitat del medi natural. 
 
Així, havent examinat l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. 
Desdoblament de la carretera C-66. Enllaç amb la futura autovia A-2 a Sant Julià de 
Ramis. Tram : Bordils – Medinya (Sant Julià de Ramis)”  presentat a exposició pública 
el mes de novembre de 2008, es demana al Consell de govern del Consorci Alba-Ter, 
l’adopció de l’acord que segueix a continuació: 
 
Punt únic.- Ratificar  les consideracions i al·legacions presentades a l’estudi 
informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Desdoblament de la carretera 
C-66. Enllaç amb la futura autovia A-2 a Sant Julià de Ramis. Tram: Bordils-Medinyà”, 
tal i com es varen trametre al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en 
data 16 de febrer d’enguany, registre de sortida número 31. 
 
A l’igual que en els dos punts anteriors el Consell de Govern aprova per unanimitat 
l’anterior acord. 
 
 
7.- AL·LEGACIONS AL PROJECTE “MILLORA GENERAL. VARIANT DE 
TORROELLA DE MONTGRÍ. CARRETERA C-31. TRAM: TORROELLA DE 
MONTGRÍ/GUALTA/VERGES” 
 
La proposta que llegeix el sr. Secretari s’ha redactat en els termes següents: 



 
Que el Consorci Alba-Ter és un organisme que, d’ençà la seva creació el desembre de 
1998,  vetlla per l’ordenació i gestió del riu Ter i la seva conca fluvial, i vol respondre a 
les inquietuds dels 46 ajuntaments consorciats i dels 5 Consells Comarcals vers el riu.  
 
L’objectiu final del Consorci Alba-Ter és aconseguir que el riu Ter i la seva conca 
esdevinguin un espai cohesionat territorialment, desenvolupat econòmicament, amb un 
estat ecològic òptim i, en definitiva, un espai que gaudeixi de les característiques que 
ha de tenir un entorn fluvial que interactua i que conviu des de fa molts anys amb les 
activitats humanes. 
 
El Consorci Alba-Ter vol promoure una gestió dels rius Ter i Freser des d’una visió 
global, sostenible i integradora endegant iniciatives orientades a la conservació i 
millora de la qualitat del medi natural. 
 
Així, havent examinat L’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. 
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31. PK 348+100 al 356+200. Tram: 
Torroella de Montgrí-Gualta-Verges” presentat a exposició pública el mes d’octubre de 
2008, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter l’adopció de l’acord que 
segueix a continuació: 
 
Primer.- Acordar la presentació, davant el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de les següents consideracions i al·legacions 
en referència a l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. 
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31. PK 348+100 al 356+200. Tram: 
Torroella de Montgrí-Gualta-Verges”: 
  

1.- Respecte al riu Ter durant la fase de construcció de la infraestructura:  

a. Caldrà minimitzar les afeccions a l’àmbit fluvial del  riu Ter  durant la 
construcció de les infraestructures. Caldrà posar especial èmfasi en 
minimitzar els efectes sobre els hàbitats i les espècies presents en les 
zones de creuament del Ter.  

b. Caldrà evitar que les ocupacions de la llera siguin perllongades en el 
temps i afectin el mínim espai possible. Caldrà que les actuacions dins la 
llera estiguin planificades detalladament per tal de minimitzar-ne les 
afeccions i controlar al màxim l’entrada de maquinària a la llera.  

c. Caldrà tenir especial cura en la retirada de tots els materials sobrants 
tant de la riba com de la llera. S’haurà de procedir a efectuar una neteja 
exhaustiva dels residus abocats als marges del riu i aquells presents a 
l’aigua un cop finalitzada la fase d’execució de les obres.  

d. Caldrà evitar possibles contaminacions de l’aigua degudes a la 
maquinària, es tindrà especial cura dels envasos que puguin contenir 
olis i/o carburants, de mantenir un correcte funcionament de la 
maquinària i els vehicles per evitar vessaments de productes que puguin 
contaminar l’aigua i/o l’entorn. No s’efectuaran operacions amb 



maquinària pesada en èpoques de pluges, per tal d’evitar una 
compactació excessiva del terreny. 

e. On el trànsit de maquinària pesada hagi provocat una compactació 
excessiva dels sòls de la riba del Ter es realitzarà un escarificat 
superficial del terreny, de manera que es produeixi l’airejament  del sòl i 
es millori l’estructura d’aquest. 

f. L’època de realització dels treballs ha de tenir en compte la fauna 
present a l’ecosistema fluvial, caldrà comprovar quines són les espècies 
presents a la zona per respectar-ne els períodes reproductius. Així doncs 
en les èpoques de nidificació de les aus, compreses entre l’ 1 de març 
fins l’1 d’agost, s’intentarà no portar a terme les actuacions si en la zona 
a actuar hi són presents aus nidificants. D’altra banda també es tindrà 
en compte si s’afecta zones poblades per espècies piscícoles i respectar-
ne el període de fresa.   

g. No s’efectuaran actuacions que suposin risc d’incendi forestal en 
èpoques d’alt risc d’incendi o en municipis caracteritzats com d’alt risc 
d’incendis forestals, segons la legislació específica de prevenció 
d’incendis forestals, especialment el Decret 64/1995 i el Decret 
130/1998 .  

h. En les revegetacions caldrà tenir en compte que les espècies hauran 
d’ésser autòctones i aquelles adients a la vegetació potencial de la zona, 
de manera que es garanteixi l’adaptació a les condicions climàtiques i 
edàfiques. L’origen de la planta haurà d’ésser el més pròxim possible a 
l’àrea a revegetar (sempre i quan hi hagi garanties de la seva 
procedència, bon estat fitosanitari i variabilitat genètica, especialment 
important en el cas de les salicàcies). Caldrà evitar l’artificialització en 
les revegetacions, caldrà aproximar-se a la natura en el disseny de les 
plantacions: s’evitaran plantacions lineals, es combinaran espècies, tant 
arbòries com arbustives, i s’empraran plantes de diferents grandàries.  

 
2.- Demanar que, l’ 1% de l’execució de l’obra que s’ha de destinar a valoritzar el 
patrimoni cultural, es destini específicament a la valorització del patrimoni cultural 
vinculat als usos de l’aigua del Baix Ter. 
 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
de Girona. 
 
En el debat de la proposta que es promou al si del Consell de Govern es tenen en 
compte especialment els arguments de les representants dels Ajuntaments de 
Torroella de Montgrí i Verges i, finalment, es varia la proposta inicial que havia 
presentat la gerència i que queda redactada tal com s’ha reflexat en l’acord transcrit i 
al qual el Consell de Govern aprova per unanimitat de tots els seus membres  
 
 



8.- CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SALT I EL 
CONSORCI ALBA-TER. 
 
La proposta que es sotmet a consideració del Consell i que llegeix el sr. Secretaria és la 
següent: 
 
“Antecedents de fet: 
 
El Consorci Alba-Ter per al desenvolupament de les tasques que li corresponen 
s’estructura en dues seus, la seu administrativa a Manlleu i la seu tècnica a Salt, on 
ocupa un despatx a la Fundació Cultural Coma Cros, al carrer Sant Antoni número 1, 
instal·lació propietat de l’ajuntament de Salt. 
 
Amb la finalitat d’establir els criteris de coordinació i col·laboració entre l’Ajuntament 
de Salt i el Consorci Alba-Ter, pel que fa a la ubicació de la seva seu tècnica, es 
demana al Consell de Govern l’aprovació de l’acord que segueix a continuació: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Salt i 
el Consorci Alba-Ter, per a l’establiment de les condicions que regularan la cessió per 
part de l’Ajuntament de Salt, d’un despatx ubicat a la Fundació Cultural Coma Cros, 
carrer Sant Antoni número 1, de Salt, per tal que el Consorci Alba-Ter el pugui utilitzar 
com a seu tècnica. 
  
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 Salt, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta, la gerent del Consorci, explica les raons que justifiquen les 
modificacions en el conveni per tal d’equiparar el cost per la utilització dels locals a 
l’Ajuntament de Salt, amb els què actualment corren a càrrec del Consorci per ocupar 
l’espai al MIT de Manlleu. 
 
El Consell de Govern, aprova els anteriors acords per unanimitat. 
 
 
9.- PLA D’ACCIÓ CONSORCI ALBA-TER I PLANNING 2009. 
 
El sr. Secretaria llegeix la següent proposta: 
 
“L’any 2008 el Consorci Alba-Ter va celebrar el 10è. aniversari de la seva constitució. A 
l’entorn d’aquesta commemoració es va considerar oportú convocar una jornada de 
reflexió i futur debat sobre el moment del Consorci Alba-Ter, per debatre les línies 
estratègiques i el programa d’accions que hauria de desenvolupar, establir prioritats i 
formes d’actuació.  
 
D’aquest debat, se’n desprenen les següents conclusions que avui es presenten al 
Consell de govern per al seu debat final i conseqüent aprovació, si es considera 
convenient.  Així, aquest document pretén redefinir les finalitats, planificació 



estratègica, funcions, àrees de treball del Consorci i, finalment, el Pla d’acció del 
Consorci Alba-Ter, partint de les línies definides al moment de la seva constitució, l’any 
1998 i adequant-les amb les conclusions fruits del debat generat. 
 
 
“FINALITATS DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
Els estatuts del Consorci Alba-Ter, en el seu article 5, detallen les finalitats del 
Consorci, assenyalades en el moment de la seva constitució, l’any 1998. 
 

1) L’execució del projecte denominat Alba-Ter, acollit al programa europeu 

“Terra”, que té per objecte l’estudi i planificació integral de la conca fluvial del 

riu Ter. 

2) La determinació, coordinació i execució de totes les accions de 

desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter que sorgeixin a partir del 

projecte esmentat o d’altres iniciatives locals o supra-locals. 

3) La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o 

internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis. 

4) En general, promoure i col·laborar en totes aquelles activitats 

conduents al 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 i d’acord amb paràmetres de sostenibilitat. 

 
En aquests moments, 10 anys després de la seva creació, les finalitats del Consorci 
segueixen essent les mateixes que en el seu inici, a excepció, evidentment, de 
l’execució del projecte Terra, que ja es va portar a terme al seu moment.  
 
 
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
Amb el Pla d’Ordenació Integral del riu Ter, arran del projecte Terra, el Consorci es va 
marcar un objectiu central: fer de l’aigua i de l’àmbit fluvial els elements d’identitat i 
singularitat de tota la conca del Ter, prioritzant un bon estat ecològic i compatibilitzant-
lo amb el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i culturals, de forma 
sostenible i coordinada, mitjançant cinc línies estratègiques: 
 

1. Consolidar el Consorci Alba-Ter com a organisme de referència en l’ordenació 

territorial de la Conca del Ter. 

2. Aconseguir un bon nivell ecològic del sistema fluvial del Ter i de la seva conca. 

3. Desenvolupar una ordenació global i coordinada de la conca del Ter, 

especialment del seu àmbit fluvial. 

4. Conservar i protegir el patrimoni cultural del Ter i promoure’n l’ús social allà on 

sigui possible. 



5. Desenvolupar de forma sostenible les potencialitats econòmiques que ofereix el 

riu Ter i la seva conca.  

 
DEFINICIÓ DE LES FUNCIONS DEL CONSORCI 
 
L’any 2000, arrel dels documents de la presentació pública del Consorci, es varen 
considerar tres funcions essencials (política, social i estratègica). Ara, cal redefinir 
aquestes funcions, ja que la seva definició determinarà les línies estratègiques i el 
programa d’accions a desenvolupar, establint prioritats i formes d’actuació: 
  

 Una funció política: Establir un debat permanent sobre el riu Ter que permeti 

impulsar polítiques de sostenibilitat, 

o Reivindicant l’estat ecològic del riu i dels seus cabals 

o Donant suport a les iniciatives que promouen els agents consorciats i la 

societat civil en aquest àmbit. 

o Procurant l’adhesió al Consorci de tots els ajuntaments de la conca del 

Ter i programant un contracte periòdic amb els consorciats. 

 

 Una funció social: Fomentar la sensibilització i mobilització dels ciutadans 

entorn a la conservació d’aquest espai, mitjançant el disseny d’un pla d’acció 

clar en l’àmbit social, sobre tot a partir de: 

o Sensibilització ciutadana a l’entorn dels valors del riu.  

o Comunicació i publicacions que posin en valor el riu com a eix 

vertebrador del territori. 

 

 Una funció estratègica: Donar suport al desenvolupament endogen per 

fomentar el lideratge local i recolzar iniciatives i projectes dels municipis, dins 

les àrees de treball del Consorci. 

 

 

ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI ALBA-TER 

 

La redefinició de les tres funcions anteriors determina, també, la redefinició de les 

àrees de treball del Consorci Alba-Ter, amb la possibilitat d’establir, a partir d’aquestes 

àrees, el programa d’accions a desenvolupar, prioritzar-les i determinar-ne les formes 

d’actuació. 

 

Cinc àrees de treball: 

1.- Patrimoni natural 

2.- Patrimoni cultural 

3.- Promoció econòmica 

4.- Comunicació i sensibilització 

5.- Serveis diversos (catàleg de serveis) 



 

 

PLA D’ACCIÓ CONSORCI ALBA-TER 

 

A) Area del Patrimoni natural. 

a. Manteniment de la biodiversitat de l’ecosistema fluvial del Ter 

i. Control  vegetació al·lòctona en finques públiques (ACA ó 

ajuntaments) i privades (arrendament, lloguer, acord de 

custòdia...). 

1. Proves pilot de control de les principals invasores 

presents a les lleres del Ter 

2. Treballs destinats a la seva eliminació i control 

ii. Control de fauna exòtica.  

1. Detecció de les principals espècies exòtiques  

2. Treballs destinats a la seva eliminació 

3. Campanyes informatives pescadors i altres interessats. 

iii. Reintroducció i/o manteniment d’espècies emblemàtiques. 

1. Estudis de viabilitat de reintroducció i manteniment. 

2. Desenvolupament de projectes de reintroducció i/o 

manteniment d’espècies emblemàtiques. 

b. Recuperació d’espais emblemàtics del Ter, des del punt de vista 

ecològic, per adaptar-los a un ús públic racional i sostenible 

i. Actuacions destinades a ampliar la xarxa d’espais naturals del riu 

Ter, en finques públiques (ACA ó ajuntaments) i privades 

(arrendament, lloguer, acord de custòdia...). 

1. Restauració i millora dels espais naturals del Ter 

2. Adequació per a l’ús públic racional i sostenible dels 

espais naturals del riu Ter, susceptibles d’aquest ús 

a. Àrees de repòs 

b. Camins i accessos. 

3. Restauració de zones extractives. 

4. Creació de zones humides. 

5. Restauració fluvial de marges. 

ii. Valorització dels espais naturals del Ter, en finques públiques 

(ACA ó ajuntaments) i privades (arrendament, lloguer, acord de 

custòdia...). 

1. Itineraris de natura. 

2. Implantació sobre el territori de la Ruta del patrimoni 

natural 

c. Procurar la conservació de l’estat ecològic del riu i dels seus 

cabals, amb una funció política 

i. Suport a les iniciatives que promoguin els agents consorciats i la 

societat civil en aquest àmbit. 



1. Iniciatives reivindicatives sorgides dels ens consorciats 

2. Recolzament a grups de defensa del territori fluvial 

ii. Portar a terme una important funció política que ens porti a ser 

un ens de referència pels consorciats, un pont entre 

administració i territori. 

1. Davant ACA, buscant un conveni marc de col·laboració: 

a. en qüestió de depuradores i en neteja de lleres. 

b. Com a Entitat local d’aigua 

c. En qüestions d’autoritzacions, permisos... 

2. Sol·licitant la gestió de l’espai Xarxa Natura 2000 al Baix 

Ter (L’espai de l’alt Ter ja es gestiona junt amb els EINS), 

fet que permetria una gestió directa de l’espai. 

3. Posicionant-nos davant de grans i/o futurs plans, que 

afectin a la conca del riu Ter. 

 

B) Area del Patrimoni cultural 

a. Recuperació i rehabilitació per a un us públic, social i turístic 

dels elements patrimonials existents a la llera del Ter, que 

tenen una vinculació directa amb els usos de l’aigua del riu. 

i. Actuacions de restauració i/o rehabilitació d’elements 

patrimonials públics, per a la seva recuperació. 

ii. Actuacions de restauració i/o rehabilitació d’elements 

patrimonials no públics, per a la seva recuperació per a l’ús 

públic, mitjançant acords que permetin assegurar aquest ús. 

iii. Valorització elements del patrimoni cultural 

1. Implantació sobre el territori de la Ruta del patrimoni 

cultural del Ter. 

2. Llibre del Patrimoni cultural del riu Ter. 

3. Altres accions. 

b. Promoure la catalogació i protecció legal dels elements 

patrimonials relacionats amb els usos de l’aigua, que encara no 

són públics. 

i. Manteniment de l’inventari del patrimoni cultural vinculat als 

usos de l’aigua, del Ter. 

1. Revisió i actualització periòdica de l’inventari del 

patrimoni cultural: 

a. Revisar i detectar canvis de titularitat 

b. Existència d’elements no detectats. 

2. Campanya amb els ens consorciats, per fomentar la 

valorització del seu patrimoni: 

a. Fer-los coneixedors dels elements inventariats. 

b. Coneixement de nous elements, no detectats. 



ii. Afavorir i promoure la protecció de determinats elements 

emblemàtics del patrimoni cultural fluvial 

1. Suport als consorciats en declaracions de BCIN i BCIL. 

2. Fomentar la presa de consciència del valor que tenen, 

com a patrimoni fluvial, tots els elements relacionats amb 

els usos de l’aigua, fins i tot els més petits (safareigs, 

canals, molins, ponts...), per tal de, 

a. Incentivar-ne la compra perquè sigui bé públic. 

b. Evitar el seu deteriorament. 

iii. Seguiment i participació en el Pla de les Colònies Industrials del 

Ter. 

 

C) Area de Promoció econòmica 

a. Dinamització econòmica a partir de la Ruta del Ter 

i. Creació d’un producte turístic basat en la Ruta del Ter 

1. Dinamització de les economies locals i creació de noves 

empreses vinculades al sector turístic 

2. Singularització de l’oferta turística. Creació de productes 

temàtics. 

3. Vetllar per l’operativitat de la Ruta del Ter 

ii. Difusió i promoció de la Ruta del Ter 

1. Creació de materials de difusió de la Ruta 

2. Desenvolupar un programa de posicionament de la Ruta 

del Ter en els mercats potencials. 

iii. Creació d’uns estàndards de qualitat de la Ruta del Ter. 

iv. Manteniment senyalització de la Ruta del Ter. 

b. Intercanvi i participació en polítiques de promoció econòmica 

dels ens consorciats. 

i. Promoure l’intercanvi de coneixements i experiències, entre les 

àrees de promoció econòmica dels ens consorciats. 

1. En benefici dels consorciats, compartint amb 

problemàtiques similars. 

2. En benefici del propi Consorci, per a detecció 

d’estratègies de desenvolupament econòmic. 

ii. Implicació dels elements de dinamització econòmica dels 

ajuntaments de l’àrea on treballi el Consorci: plans d’ocupació, 

escoles taller... 

iii. Trobades, cursos, interacció entre els consorciats. 

c. Recerca de noves polítiques de promoció econòmica 

i. Disseny d’estratègies programades a llarg termini, que portin a 

la dinamització econòmica del territori fluvial. 

 

D) Area de Comunicació i sensibilització 



a. Fomentar i difondre la imatge i els projectes que desenvolupa 

el consorci Alba-Ter per convertir-lo en un organisme de 

referència reconegut dins i fora del territori on actua. 

i. Web i portal de la Ruta del Ter 

ii. Infoter, repàs periòdic dels receptors i adhesió de noves adreces. 

iii. Comunicació interna, constant i reiterada amb els ens 

consorciats. 

iv. Comunicació externa, amb mitjans de comunicació, organització 

d’actes, difusió d’activitats, manteniment i renovació d’imatge... 

v. Edició de la memòria anual de les activitats del Consorci. 

b. Incentivar la participació de la societat per afavorir el 

desenvolupament del territori i donar suport específic al 

producte de la Ruta del Ter 

i. Recolzament específic al desenvolupament de la Ruta del Ter 

(catàlegs, guia, portal turístic, fires, etc.) 

ii. Accions de dinamització amb els agents i entitats del territori. 

c. Sensibilitzar i fomentar el coneixement i, alhora, valoritzar el 

patrimoni natural i cultural de la conca del Ter. 

i. En col·laboració amb agents del territori 

ii. Impulsant projectes de sensibilització i difusió 

iii. Difusió derivada dels projectes que duu a terme el Consorci. 

d. Participació en organismes i xarxes destinades al 

desenvolupament de conques fluvials. 

i. Col·laboració amb agents i col·laboradors del territori per 

sensibilitzar i educar sobre el patrimoni fluvial. 

ii. Impulsar projectes de sensibilització i difusió 

iii. Coordinació i gestió de les tasques de difusió i sensibilització 

derivades dels projectes que duu a terme el Consorci. 

iv. Impuls en la formació d’una Xarxa de territoris fluvials. 

 

E) Area de serveis diversos (catàleg de serveis) 

a. Suport tècnic als ajuntaments.  

i. Organització de xerrades (turisme, polítiques econòmiques, medi 

ambient, etc.) 

ii. Jornades de tècnics, intercanvi de coneixements. 

1. Àrees de medi ambient 

2. Àrees de promoció econòmica 

iii. Fomentar el treball en xarxa entre ajuntaments i equip tècnic, 

donant-los suport a l’hora de definir projectes, buscar 

subvencions, tramitació de BCIL i BCIN. 

b. Gestió de serveis, relacionats amb el cicle de l’aigua i 

manteniment de lleres. 

i. El Consorci com a administració actuant en temes de depuració. 



ii. Gestió en la neteja i condicionament de lleres.” 

 
D’acord amb el Pla d’acció detallat, i tenint en compte la priorització que d’aquestes 
accions s’ha generat amb el debat, se’n conclou el següent Planning de treball per a 
l’exercici 2009: 
 
 
“PLANNING DE TREBALL 2009. 
 
ACCIONS ECONÒMIQUES 

 Obtenció i consolidació de la totalitat del finançament ordinari 

o Conveni de col·laboració amb Diputació de Barcelona 

o Conveni de col·laboració amb altres entitats i empreses diverses 

 Consolidació del finançament de projectes, a través de diferents organismes i 

entitats 

o Generalitat de Catalunya 

o Diputacions de Barcelona i Girona 

o 1% Cultural (Foment, política terr.i  obres publiques) 

o Entitats i Empreses diverses 

 
 
OBJECTIUS POLÍTICS 

 Política activa al territori, donant a conèixer el pla d’accions i les actuacions del 

Consorci Alba-Ter. 

 Suport a iniciatives que promoguin els agents consorciats i la societat civil a 

l’àmbit fluvial 

o Iniciatives reivindicatives sorgides dels ens consorciats 

o Recolzament a grups de defensa del territori fluvial. 

 Funció política que ens porti a ser ens de referència pels consorciats, pont entre 

administració i territori. 

o Davant ACA, buscant un conveni marc de col·laboració 

o Valorant la possibilitat de ser ens gestor de l’espai Xarxa Natura 2000. 

o Posicionant-nos davant de grans i/o futurs plans 

 Aconseguir l’adhesió de municipis de la conca o riberencs que no formen part 

del Consorci. 

EXECUCIÓ D’ACTUACIONS 
 Execució de projectes diversos 

o Senyalització Ruta senderista Freser 

o Tram Ruta del Ter, entre Girona i Sant Julià de Ramis 

o Redacció del projecte del Gurri, fins a connectar amb la Ruta del Ter 

o Treballs conveni Diputació de Girona 

o Projecte de treball La Caixa / Diputacions. 



o Projecte POCTEFA Interreg IV A, Taller transfronterer de l’aigua II 

o Inici contactes Xarxa de territoris Fluvials Fluvinet 

o Estudi de viabilitat reintroducció de l’Àguila pescadora. 

 Campanyes, publicacions. 

o Llibre Patrimoni fluvial del Ter 

o Creació producte Ruta del Ter 

o Guia de l’Alpina 

o Ruta gastroalimentària del Ter 

o Campanya ens consorciats per valoritzar el seu patrimoni 

o CD de difusió pedagògica adreçat a les escoles 

o Comunicació i sensibilització (web, porta, infoter, consorciats, com. 

externa, memòria…) 

o Organització de xerrades o jornades de tècnics”. 

 

 

Per tot això, es demana al Consell de Govern, l’adopció dels acords que segueixen a 

continuació: 

 

Primer.- Aprovar el document resultant del debat generat sobre el futur d’aquest 

Consorci, que redefineix les finalitats, planificació estratègica, funcions, àrees de treball 

i pla d’accions del Consorci Alba-Ter. 

Segon.-  Aprovar, tanmateix, el Planning de treball per a l’exercici 2009, resultat de la 
priorització de les accions detallades al Pla d’acció del Consorci Alba-Ter.  
 
Tercer.- Assenyalar com a responsables polítics de l’impuls de cadascuna de les àrees 
de treball definides, els següents membres del Consell de Govern: 
 

 Area de patrimoni natural: Ponç Feliu i Angel Ferrer 
 Area de patrimoni cultural: Gaietà Garcia i Pere Pujolràs. 
 Area de promoció econòmica: Pere Prat i Angel Simon. 
 Area de comunicació i sensibilització: Joan Boada i Marta Payeró 
 Area de serveis diversos: Dolors Bassa i Marc Prat 
 Presidència: Francesc Camps, coordinació general.” 

 
 
En el debat de la proposta els membres del Consell consideren el contingut del Pla 
d’acció elaborat per la gerència així com l’esborrany de Planning pel 2009. També 
s’acorda que aquests documents s’enviïn juntament amb un certificat de l’acord de la 
seva aprovació, a tots els ajuntaments i consell comarcals consorciats.  
 
El Consell de Govern, aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
 



10.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Dintre d’aquest punt no es presenta cap proposta a considerar per part del Consell de 
Govern. 
 
 
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 15 de gener de 2009 fins al dia de la 
celebració d’aquest Consell de govern, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
Es fa constar que l’informe de gerència s’ha fet arribar amb  l’oportuna antelació a tots 
els membres del Consell acomplint amb el què aquest va acordar en relació a aquest 
informe. 
 
 
 
12.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
 
Es fa constar que dintre d’aquest punt de l’ordre del dia es comenten els temes 
següents: 
 

 Convocatòria Caixa i Diputació de Girona: Es comenta que s’està treballant en el 

projecte per presentar a la convocatòria que s’obrirà properament per part de 

La Caixa i la Diputació de Girona. Per tal de poder redactar el projecte amb tot 

detall, tal com sembla determinaran les bases, s’enviarà una fitxa a cada ens 

consorciat per determinar quines tasques caldrà portar a terme al llarg del riu. 

 PUOSC: Es comenta el resultat dels ajuts concedits al Consorci Alba-Ter, pel Pla 

únic d’obres i serveis de Catalunya que, desprès de les al·legacions 

presentades,  són les següents: 

o Redacció projecte tram Gurri fins al Ter, anualitat 2011 

o Execució projecte tram Gurri fins al Ter, anualitat 2012 

o Execució tram Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis, anualitat 

2012 

Es valora que caldria començar a treballar en la redacció del projecte del tram 

del Gurri  fins al Ter, encara que l’ajut sigui per l’anualitat 2011, per tal 

d’avançar tasques. 

 Sol·licitud pel descens popular del Ter: S’informa de la sol·licitud d’ajut 

econòmic rebuda de “Salter” i “Caiac i Natura”, per a la novena edició del 



Descens popular amb piragua pel Ter, prevista pel 26 de juliol d’enguany. Es 

valora molt positivament tots els actes que transcorren a través del Ter, per la 

popularitat d’aquests actes que acosten la gent al riu i per tot el treball que hi 

ha darrera de les associacions, que valoritzen aquest medi.  No obstant i això, 

el compromís econòmic del Consorci és a través dels ajuntaments i consells 

consorciats i el pressupost no preveu cap partida destinada a aportacions o 

col·laboracions amb entitats.   

 Ruta del Ter: També es comenta el seguit d’actes i iniciatives per fer la 

presentació oficial de la ruta. 

 Incidències del personal: es comenten diverses vicissituds del personal del 

consorci i les solucions endegades per la seva substitució o previsions de 

substitució quan es produeixi la baixa. 

 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Atès que els diversos temes tractats a la sessió ja han promogut moltes intervencions 
no es produeix cap prec ni pregunta que s’hagi de recollir dins aquest apartat. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a ¾ de 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 


