
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 03/09 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13 de maig de 2009 
Horari: de  ¾ de 5 a ¾ i 5’ de 6 la tarda 
Lloc: Seu tècnica del Consorci Alba-Ter a Salt, carrer Sant Antoni número 1, factoria 
cultural Coma Cros. 
 

Composició 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix (en absència del senyor Francesc 
Camps) 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simon i Caballero 
Ajuntament de Masies de Voltregà: sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Maria Dolors Bassa i Coll  
 
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. 
Francesc Camps i Sagué (Ajuntament de Celrà); 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 (11 de març de 2009). 
2. Ratificació decret sol·licitud Pladetur 2009. 



3. Ratificació de les al·legacions presentades al Pla de gestió específic de la 
Planificació de l’Espai Fluvial de la Conca del Baix Ter. 

4. Compte general exercici 2008. 
5. Ratificació del suport donat a les al·legacions de l’ajuntament de Jafre, al Pla de 

l’Espai Fluvial de la Conca del Baix Ter. 
6. Projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter”. 
7. Mocions o temes per urgència. 
8. Informe de gerència. 
9. Informacions diverses. 
10. Precs i preguntes 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- APROVACIÓ DE L‟ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (11 de març 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 11 de març 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, 13 de maig 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.- RATIFICACIÓ DECRET SOL·LICITUD PLADETUR 2009. 
 
El secretari llegeix la proposta redactada en els termes següents: 
 
“D’acord amb el Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter  en data 31 de març 
de 2009, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord. 

 

Punt únic.- Ratificar la resolució signada pel President Francesc Camps i Sagué, 
sol·licitant una subvenció dintre el Pladetur 2009, amb el següent contingut:  

 

“En relació a la convocatòria per concedir incentius dels programes del Pla de desenvolupament 
turístic de Catalunya de 2009, i tenint en compte la necessitat d’assegurar la total connect ivitat 
de la Ruta del Ter, així com de la seva senyalització i projecció que permeti el foment del 
turisme a tot el territori del riu Ter. 
 
HE RESOLT: 
 



Primer.-  Sol·licitar al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, un ajut dins la 
convocatòria al Pla de Desenvolupament Turístic (Pladetur) 2009, per l’actuació de “Foment 
territorial del turisme a través de la Ruta del Ter” 
 
Segon.- Traslladar aquesta resolució a la pròxima reunió del Consell de Govern del Consorci 
Alba-Ter, per a la seva ratificació.”  

 
En el debat de la proposta, la senyora Anna Magem comenta, en detall, les accions que 
s’han inclòs en el projecte que serveix de base a l’ajut sol·licitat. Les principals són la 
traducció del portal de la Ruta del Ter; cercar una alternativa cicloturística pel tram de 
la ruta entre Ripoll i Borgonyà que en aquests moments és inoperatiu i, finalment, la 
senyalització de la resta de la ruta senderista del Fresser. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
3.- RATIFICACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLA DE GESTIÓ 
ESPECÍFIC DE LA PLANIFICACIÓ DE L‟ESPAI FLUVIAL DE LA CONCA DEL 
BAIX TER. 
 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords: 
 
“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. 
 
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 i un cop analitzat 
el contingut de l’esborrany esmentat, documentació exposada a l’enllaç referenciat a la 
sol·licitud, es demana al Consell de govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció de l’acord 
que segueix a continuació: 
 
Punt únic.- Ratificar  les  al·legacions presentades al pla de gestió específic de la 
Planificació de l’Espai Fluvial de la Conca del Baix Ter, tal i com es varen trametre a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, en data 17 d’abril d’enguany, registre de sortida numero 
51. 
 



En torn d’explicació de la proposta la senyora Magem explica el contingut de les 
al·legacions que presenta el Consorci a aquest Pla, i aclareix que no es tracta de cap 
tipus d’adhesió a un document similar presentat per cap altre institució, sinó de les 
al·legacions pròpies que s’han redactat des dels serveis tècnics del Consorci. 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat l’anterior acord. 
 
 
4. COMPTE GENERAL EXERCICI 2008 
 
 
La proposta que llegeix el sr. Secretari és la següent: 
 
El Compte General de l’exercici de 2008, que correspon al pressupost del Consorci Alba 
Ter, ha estat confeccionat d’acord amb el conjunt normatiu següent: 
 
- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març 
- Reial decret 500, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol VI del TRLRHL, 
reglament d’hisendes locals en matèria de pressupostos 
- Instrucció de comptabilitat, Ordre d’Economia i Hisenda 4041, de 23 de novembre, 
pel qual s’aprova el model simplificat de comptabilitat local. 
- Ordre de 20 de setembre de 1989, d’estructura pressupostària. 
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 
 
D’acord amb aquesta normativa, el Compte General del Consorci Alba Ter, està format 
per: 
 
 BALANÇ DE SITUACIO 
 COMPTE DE RESULTATS 
 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 

1. Liquidació pressupost d’ingressos corrents 
2. Liquidació pressupost de despeses corrents 
3. Resultat pressupostari 

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

tancats. 
 

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

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

 



D’acord amb el que disposa l’article 193 del TRLRHL; 
 
Per tot això, es demana el Consell de Govern constituït com a Comissió Especial de 
Comptes l’aprovació dels següents acords, 
 
 
Primer.- Informar favorablement el Compte General de l’exercici 2008, integrat pels 
estats i documents comptables esmentats. 
 
Segon.- Mitjançant l’edicte en el BOP de Barcelona, el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis de l’entitat, el Compte General amb aquest informe, ha d’estar exposat al 
públic durant un termini de 15 dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es 
puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, 
que han de ser resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. 
 

En el debat de la proposta s’aclareix que aquest és el tràmit d’informe previ dels 
comptes generals per part del Consell de Govern, constituït com a Comissió Especial de 
Comptes. 

El senyor Pere Prat comenta les principals magnituds que es dedueixen dels comptes. 

 

El Consell de Govern aprova per unanimitat l’anterior acord. 
 
 
5.- RATIFICACIÓ DEL SUPORT DONAT A LES AL·LEGACIONS DE 
L„AJUNTAMENT DE JAFRE, AL PLA DE L‟ESPAI FLUVIAL DE LA CONCA DEL 
BAIX TER. 
 
 
La proposta que llegeix el sr. Secretari s’ha redactat en els termes següents: 
 
“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 Jafre 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 
Jafre, 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 22 d’abril d’enguany, registre de 
sortida numero 54. 

 



En el debat de la proposta es dóna compte del contingut de les al·legacions 
presentades per aquest ajuntament i es valora també la necessitat de recolzar la seva 
posició, atès que consta l’informe tècnic favorable intern del Consorci. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat l’anterior acord. 
 
 
6.- PROJECTE “ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE LES RIBES 
DEL TER” 
 
 
El sr. Secretari llegeix la següent proposta d’acord: 
 
Dins dels objectius i finalitats del Consorci Alba-Ter s’hi compten els de promoure el 
desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva capçalera a Setcases 
fins a la seva desembocadura a Torroella de Montgrí, vetllant per la conservació i 
millora de tot l’àmbit, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida.  
 
En aquest sentit, i conscients que un dels grans problemes amb que es troben els 
ajuntaments consorciats és el de la neteja i condicionament de les lleres, s’ha redactat 
el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter”, que recull 
tasques de vital importància per al bon estat ecològic del sistema fluvial del Ter i la 
seva conca. 
 
Per altra banda, i fruit d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Obra Social de “la Caixa”, s’han aprovat les bases i convocatòria d’ajuts a projectes 
per a la preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació de Girona, que 
incideixin en la millora del medi natural  i en la inserció social de col·lectius de 
persones desfavorides. 
 
Per tot això, es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter, 
que engloba les tasques a realitzar a les cinc comarques per les quals transcorre el riu 
Ter. 
 

Segon.-  Presentar la part del projecte “Actuacions de millora i manteniment de les 
ribes de Ter”, corresponent als treballs a realitzar a les comarques gironines, per un 
import total de 66.508,84 euros, a la convocatòria d’ajuts a projectes per a la 
preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació de Girona, promoguda per la 
Diputació de Girona en conveni amb l’Obra Social de “la Caixa”. 
 
Tercer.- Facultar el president del Consorci Alba-Ter, senyor Francesc Camps i Sagué, 
per a la signatura de la documentació necessària per a l’execució d’aquest acord. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, responsable de la 
convocatòria. 
 



En torn d’explicació de la proposta la gerent del Consorci, senyora Anna Magem, 
explica que el projecte s’ha redactat tenint en compte les possibilitats d’obtenir ajuts 
per la neteja de lleres del riu en diversos trams. Afegeix la satisfacció de l’àmplia 
resposta que han donat els ajuntaments a les fitxes que es van trametre per tal de 
presentar actuacions. També assenyala els límits econòmics i de terminis d’execució 
inherents a aquest projecte.  
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat l’anterior acord. 
 
7.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
No hi ha temes a tractar dintre d’aquest apartat. 
 
8.- INFORME DE GERÈNCIA 
 
 
L’article 21 dels estatuts del Consorci Alba-Ter, que detalla quines són les funcions i 
activitats pròpies del gerent de l’organisme, assenyala al seu punt i) la necessitat que 
aquest rendeixi comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i l’Assemblea 
General. 
 
És per això que la gerent del Consorci, Anna Magem i Marsó, emet l’informe 
corresponent al període que va des del dia 12 de març de 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. 
 
També es fa constar que, en el repàs de les diverses activitats que s’han portat a 
terme per part de la gerència, el Consell debat especialment l’organització de visites a 
municipis no consorciats i es valoren les previsions pel què fa a aquesta agenda i els 
seus participants. 
 
 
9.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
Dintre d’aquest apartat el senyor Pere Prat valora positivament la tasca que estan 
desenvolupant les persones que s’han contractat últimament per tal de promoure la 
difusió de la ruta del Ter i en l’aparat de comunicació al Consorci. 
 
Seguidament al senyora Anna Magem introdueix diversos temes d’informació segons el 
detall següent: 
 

 LIFE: Sembla que aquest projecte segueix endavant en el tràmit d’aprovació 

per part de la Comissió Europea. S’ha sol·licitat del Consorci una sèrie 

d’aclariments i informacions complementàries en les que, els tècnics de l’entitat 



ja estan treballant. Queda clar que manca definir el finançament final del 

projecte que serveix de base a aquesta subvenció. 

 Presentació Ruta del Ter: Es comenten alguns detalls organitzatius per la 

presentació de la Ruta del Ter que tindrà lloc, a Girona, el proper dilluns dia 25 

de maig. Es valoren alguns temes de protocol posant un èmfasi especial en 

l’atenció als mitjans de comunicació. 

 Llibre Tresor del Ter:  El Consorci disposa de 20 exemplars del llibre “El 

Tresor del Ter” de Xavier Margenat, que va ser editat l’any 2006 amb la 

col·laboració del Consorci Alba-Ter. Arrel d’una proposta presentada per una 

escola de Sant Quirze de Besora i posats en contacte amb l’autor, hi ha la 

possibilitat que el Consorci tingui aquests llibres com a material de préstec a les 

escoles dels municipis de les conques del Ter i Freser, per tal que puguin ser 

utilitzats en els seus treballs didàctics. S’acorda que caldrà que l’escola ho 

sol·liciti, nomenant un responsable que en tingui cura, per tal que els llibres 

retornin en les mateixes condicions i comprometent-se a fer-se càrrec dels 

desperfectes que pugui haver-hi. Les escoles podran utilitzar els llibres durant 

el termini màxim d’un mes. També s’acorda que s’oferirà aquesta possibilitat a 

les escoles i es farà saber, també, als ajuntaments pel seu coneixement. 

 C.E. Alt Ter: Dins l’àmbit de col·laboració encetada amb l’Associació Centre 

d’Educació Ambiental Alt Ter-Pirineus Orientals (CEA Alt Ter), el Consorci va 

recolzar, en el mes de febrer passat, la sol·licitud de subvenció que el CEA va 

adreçar a Caixa Madrid, per a la realització del projecte “Restauració de l’estany 

del Molí Petit”. Ara, s’informa de que l’ajuda que varen demanar els ha estat 

denegada, per la qual cosa no serà necessària la signatura del document de 

col·laboració que se n’hauria desprès. 

 Previsions d‟actuació en trams urbans del riu Ter: Aprofitant una 

iniciativa, plantejada inicialment pel Ripollès, es valora positivament la proposta 

de l’àrea tècnica del Consorci Alba-Ter de treballar en la redacció d’un projecte 

de valorització del riu en trams urbans. En concret el projecte hauria de 

contenir previsions sobre: Itineraris en complicitat amb els ajuntaments per 

valorar la façana urbana del riu i projecte individual per cada municipi, però 

global en el seu conjunt. També es comenta que aquest seria un projecte que 

podríem tenir en cartera per buscar-li finançament posteriorment i que un 

possible nom del mateix fora “Dóna la cara al riu”. 

 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Atès que les diverses intervencions dels membres del Consell s’han anat succeint dintre 
de cada punt de l’ordre del dia de la sessió, no es fa constar cap qüestió en aquest 
punt. 
 
 



I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan falten 10’ per a les 6 
de la tarda del dia esmentat a l’encapçalament. De tots els extrems tractats i dels 
debats i acords adoptats, n’aixeco acta que serà signada pel President accidental i per 
el Secretari que en dono fe. 
 
 
El Secretari       El President accidental 
Alfons Giol i Amich      Pere Prat i Boix  


