
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 04/09 
Caràcter: Ordinari 
Data: 16 de juliol 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 Celrà: Sr. Francesc Camps i Sagué 
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  
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
 
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. 
Pere Prat i Boix (Ajuntament de Manlleu).  
 

 

Ordre del dia 

 
 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (13 de maig de 2009). 
2. Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga en la contractació d’agents d’ocupació 

i desenvolupament local. 



3. Al·legacions a l’anualitat 2010 del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 
4. Valoració propostes rebudes dels ens consorciats, per incloure dins el projecte 

“Taller Transfronterer de l’Aigua II”. 
5. Expedient de modificació de crèdit número 2/09. 
6. Mocions o temes per urgència. 
7. Informe de gerència. 
8. Informacions diverses. 
9. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (13 de maig 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 13 de maig 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, 16 de juliol 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.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA EN LA 
CONTRACTACIÓ D’AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords: 
 
“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.  
 
Degut a la importància d’aquest producte turístic i per tal de poder fer la feina de 
difusió i creació del producte per poder-lo consolidar, el Servei d’ocupació de Catalunya 
ens va concedir, l’any 2008, una subvenció per a la contractació d’un agent d’ocupació 
i desenvolupament local (AODL), dins el marc del projecte integral per a l’ocupació 
presentat en aquell moment. Ara, cal continuar amb la tasca de promoció de la Ruta, 
dinamitzar-la, acostar-la i posar-la a l’abast dels usuaris i, per això, cal seguir comptant 
amb la tasca que porta a terme l’agent d’ocupació i desenvolupament local  Estel Sleep 
i Ronquillo, contractada per aquest Consorci i recolzada per la subvenció concedida pel 



Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant la resolució ref. G-073/08, del 25 de 
setembre de 2008. 
 
Atesa la resolució TRE/937/2009, de 6 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2009 per a la sol·licitud de pròrrogues de la subvenció per a la contractació 
d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) i d’acord amb els antecedents 
detallats, es proposa al Consell de Govern l’adopció de l’acord que segueix a 
continuació: 
 
Primer.- Sol·licitar al Servei d’ocupació de Catalunya una pròrroga de la subvenció 
concedida per a la contractació de l’agent d’ocupació i desenvolupament local Estel 
Sleep i Ronquillo, 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.- Aprovar el Pla de Treball anual de l’Agent d’Ocupació i desenvolupament local 
de dinamització turística del territori fluvial del Ter, per al període de 2009-2010, 
d’acord amb el text que es presenta en la sol·licitud de pròrroga de la subvenció. 
 
Tercer.- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci, el 
20% restant de la despesa corresponent a la seva contractació. 
 
Quart.-  Declarar la facultat d’aquesta Presidència per a la signatura i realització de les 
gestions necessàries.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem comenta que es tracta de la plaça 
que actualment ocupa la senyora Estel Sleep la continuïtat de la qual està assegurada 
fins el desembre, però de la que cal sol·licitar la pròrroga abans del 30 de setembre. 
També comenta que, pels contactes mantinguts, tot i que la política de la Generalitat 
és de restringir aquests ajuts hi ha moltes possibilitats de què aquesta plaça pugui 
continuar per tal d’assegurar la dinamització de la ruta del Ter. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
3.- AL·LEGACIONS A L’ANUALITAT 2010 DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS 
DE CATALUNYA. 
 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords: 
 
“La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, va aprovar la proposta de planificació 
del PUOSC per al període 2008-2012, proposta que, després de resoldre les 
al·legacions presentades a l’anualitat 2009, inclou les subvencions concedides al 
Consorci Alba-Ter per a la redacció del projecte tècnic d’adequació de la Ruta del Gurri 
entre Vic i les Masies de Roda i també per a l’execució d’aquest projecte, amb un 
imports de 8.500 euros i 100.000 euros, per a les anualitats 2011 i 2012 
respectivament. 
 



Donada la importància de poder portar a terme amb la major rapidesa possible, 
l’actuació objecte de les subvencions i tenint en compte que estem dins del termini 
d’exposició pública de l’anualitat 2010, i que és possible, per tant, sol·licitar 
l’avançament d’anualitat, es proposa al Consell de Govern, l’acord que segueix a 
continuació: 
 
 
Primer.- Presentar dues al·legacions a l’anualitat 2010 del Pla Únic d’obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC), segons el següent detall: 
 

 Canvi a l’anualitat 2010, de la subvenció atribuïda (2011) per a la redacció del 
projecte tècnic per a l’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Masies de 
Roda. 

 Canvi a l’anualitat 2011, de la subvenció atribuïda (2012) per a l’execució del 
projecte per a l’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Masies de Roda. 

 
Segon.- Trametre la documentació necessària per a la presentació d’aquestes 
al·legacions.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Francesc Camps comenta en què consisteixen els 
canvis d’anualitat que es proposen per la redacció del projecte tècnic de la ruta del 
Gurri entre Vic i Masies de Roda i la seva execució. 
 
La senyora Anna Magem comenta les possibilitats que hi ha d’obtenir aquestes 
modificacions i que encara resta una anualitat de l’any passat que també es pot 
sol·licitar que s’acumuli a alguns dels canvis que ara es plantegen. També afegeix que 
si aquestes actuacions s’acabessin executant a través de la iniciativa del Ministerio 
(vies verdes) caldrà redireccionar les subvencions obtingudes 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
4. VALORACIÓ PROPOSTES REBUDES DELS ENS CONSORCIATS, PER 
INCLOURE DINS DEL PROJECTE “TALLER TRANSFRONTERER DE L’AIGUA II” 
 
 
La proposta que llegeix el sr. Secretari és la següent: 
 
“El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març 
d’enguany, va aprovar les Bases Reguladores per a la presentació de projectes de 
patrimoni natural i patrimoni cultural fluvial dels rius Ter i Freser, a incloure dins el 
projecte “Taller transfronterer de l’aigua II”, cofinançat pel Programa Operatiu de 
Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (Iniciativa Comunitària Interreg IV A). 
 
D’acord amb aquestes bases, s’han rebut propostes de diferents municipis consorciats, 
sobre les quals, els serveis tècnics del Consorci Alba-Ter, han emès un informe amb 
una valoració tècnica de les propostes que, a més, assenyala la gran diversitat de 
propostes en quan a temàtica i a lla maduració del projecte, en el sentit que moltes 
d’elles són idees i no disposen d’avantprojecte ni de projecte executiu. 



 
Vistes les propostes presentades i l’informe tècnic emès al respecte, es demana al 
Consell de Govern l’adopció del següent acord 
 
Primer.- Valorar molt positivament el nombre de propostes presentades i la gran 
diversitat de temàtiques que inclouen actuacions sobre el patrimoni natural, el 
patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua i la dotació d’ús públic de determinats 
espais fluvials. 
 
Segon.- Aprovar la selecció dels següents projectes, tota vegada que el grau de 
maduresa de la seva tramitació i cofinançament fan possible iniciar la negociació de la 
seva incorporació al “Taller transfronterer de l’aigua II”, amb els corresponents 
ajuntaments: 
 1.- Projecte pilot de descanalització d’un tram del riu Ges a Torelló 
 2.- Construcció d’un pas per a peixos a la resclosa de la Teula a Manlleu 
 3.- Recuperació rentadors de Can Pòlit a Ripoll. 
 
Tercer.- Iniciar els tràmits de redacció i posterior signatura d’un conveni amb els 
Ajuntaments de Torelló, Manlleu i Ripoll, que fixi una data límit d’execució de l’actuació 
seleccionada i tracti les particularitats de cada projecte i les condicions de justificació a 
les quals estem sotmesos d’acord amb el conveni signat per al desenvolupament del 
Taller Transfronterer de l’aigua II, condicions que caldrà complir absolutament, ja que 
d’altra manera no serà possible la inclusió de les actuacions dins el projecte del TTAII.  
 
Quart.- Avançar, conjuntament amb els ajuntaments sol·licitants, en l’estructuració de 
cadascun dels projectes presentats, per tal de determinar la disponibilitat de la seva 
execució i inclusió al “Taller transfronterer de l’aigua II”. En aquest sentit, a mesura 
que cadascun dels projectes tingui les condicions necessàries per ser inclòs al TTAII, es 
presentarà al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter per aprovar la seva selecció i 
posterior tramitació del conveni. 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica, en detall, l’informe tècnic 
elaborat a partir de les diverses iniciatives que han fet arribar varis ajuntaments. Es fa 
constar que aquest informe s’ha adjuntat al final del dossier de la sessió lliurat. 
 
Seguidament el Consell de Govern enceta un debat intens sobre el contingut dels 
diversos projectes i la conveniència d’aclarir la seva aplicació sobre la normativa de 
l’INTEREG i es constata que molts dels projectes encara són embrionaris així que com 
d’altres compten amb una valoració tècnica positiva per tal d’incloure’ls al projecte. 
També es constata que algunes de les últimes aportacions, com ara la dels 
ajuntaments de Sant Pau de Seguries i Setcases encara no consten al dossier. També 
es valora la possibilitat d’incloure el projecte de l’Ajuntament de Ripoll i es valora la 
possibilitat de sol·licitar, per carta, que algunes de les iniciatives presentades pels 
ajuntaments es concretin amb major profunditat.  
 
Es valora molt positivament i de forma unànime l’aportació de totes aquestes iniciatives 
per part dels diversos ajuntaments consorciats atès que ha estat una manera de fer 
aflorar moltes actuacions que, a partir d’ara, es podran tenir en compte a l’hora 
d’elaborar projectes i memòries a fi de poder-los presentar a convocatòries d’ajuts o 



per, simplement, obrir línies de col·laboració amb els ajuntaments que és un dels 
objectius prioritaris del consorci. 
 
Finalment s’acorda modificar la proposta d’acord elaborada prèviament per la que 
consta definitiva a l’esborrany de l’acta de la sessió la qual s’aprova per unanimitat de 
tots els membres del Consell de Govern. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat l’anterior acord. 
 
 
5.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/09. 
 
La proposta que llegeix el sr. Secretari s’ha redactat en els termes següents: 
 
“Davant la impossibilitat d’ajornar una sèrie de despeses totalment necessàries per al 
bon funcionament del Consorci, s’ha dissenyat l’expedient relatiu a la modificació de 
crèdits en el vigent pressupost del Consorci Alba-Ter, de suplement de crèdit núm. 
2/09. 
 
El punt segon de l'article 177 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 
estableix que caldrà sotmetre aquest expedient a l’aprovació de l’assemblea general, 
amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. En aquest sentit, 
atesa la dificultat d’esperar a la propera convocatòria de l’assemblea per a l’aprovació 
d’aquest expedient, es sotmet a l’aprovació del Consell de Govern, amb el benentès 
que caldrà presentar-lo a l’assemblea per a la seva ratificació.  
 
Considerant que, segons l’informe d’intervenció, l’expedient acompleix el que disposa la 
legislació vigent al respecte, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent 
acord: 

 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de suplement de crèdit número 2/09 que es detalla 
seguidament i que es finança amb romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals i amb la baixa de crèdit de despeses d’una altra partida del pressupost vigent, 
per la qual cosa queda anivellat, amb la introducció al pressupost d’ingressos i de 
despeses de les modificacions corresponents. 
 
Suplement de crèdit 
 
533B 61100  Restauració espais naturals (DipuGirona08) 24.989,15 euros 
 
Total increment pressupost de despeses  24.989,15 euros 
 
 
Recursos financers 
87000  Romanent de tresoreria per a despeses generals 4.454,15 euros 

 
Disminució crèdit de despeses: 



533B 60000  Infraestructures i bens destinats a l’ús gral. 20.535,00 euros 
 
Total recursos financers   24.989,15 euros 
 
 
Segon.- EXPOSAR-HO, de conformitat amb l’article 177.2 del text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, al públic durant el termini de 15 dies mitjançant 
edicte al BOP per tal que es puguin presentar al·legacions. 
 
 
Tercer.- ELEVAR a definitiu aquest acord en cas de no presentar-se al·legacions. 
 
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord a l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter, en 
la propera sessió que celebri, per a la seva ratificació. 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica que el suplement de crèdit  
s’explica en funció de la correcta distribució de recursos existents. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat l’anterior acord. 
 
 
6.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
6.1.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
EN CONVENI AMB LA CAIXA “OBRA SOCIAL” 
 
Un cop efectuada la declaració d’urgència a que es refereix l’art. 83 del Reglament 
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, amb el quòrum 
d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, el Consell de Govern passa 
a examinar l’assumpte indicat. 
 
 
“Antecedents de fet: 
 
El Consorci Alba-Ter va presentar una sol·licitud de subvenció a la convocatòria del 
programa de projectes per a la preservació i difusió dels valors naturals de Girona, 
conseqüència del Conveni de col·laboració subscrit entre la Caixa “Obra Social” i la 
Diputació de Girona,  per a l’execució del projecte “Actuacions de millora i 
manteniment de les ribes del Ter”, amb un import total d’execució de 66.508,84 euros. 
  
Ara, la Diputació de Girona ens ha comunicat la preselecció de la nostra sol·licitud, 
concedint-nos un termini de dos mesos per la presentació de documentació que manca 
a l’expedient. Amb l’aportació d’aquest documents, es considerarà concedida la 
subvenció definitivament. Mentre tant, d’acord amb l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, cal que els beneficiaris acceptin formalment la 
subvenció concedida. 
 



Per això, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del 
següent acord: 
 
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona, conseqüència 
del Conveni de col·laboració subscrit entre la Caixa “Obra Social” i la Diputació de 
Girona, per un import de 53.200,00 euros, pel desenvolupament del projecte 
“Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter”. 
 
Segon.-  Portar a terme els tràmits administratius indicats a la resolució notificada, 
per tal de acceptar i  justificar la subvenció concedida. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Girona, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem comenta que s’han obtingut 
aquests ajuts per tal de portar a terme les actuacions de millora i manteniment de les 
ribes del Ter i que, a més d’acceptar la subvenció concedida, la proposta també 
determina els detalls d’execució i justificació de la mateixa. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
7.- 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 14 de maig 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 es comenten, en detall, algunes de les iniciatives que consten a 
l’informe de gerència i de les quals es valora especialment al seva oportunitat i 
eficàcia.  
 
 
8.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
Seguidament la senyora Anna Magem introdueix diversos temes d’informació segons el 
detall següent: 
 

 Life: la iniciativa del Consorci sembla que prospera i fan rectificar una fulla del 

projecte que s’ha d’enviar la setmana vinent. El dia 27 torna de vacances la 

noia que ho ha demanat. A finals de juliol la Comissió Life decidirà quins 

projectes s’accepten. 



 El senyor Ricard Vaquè, que fins ara ha estat el representant del Consell 

Comarcal del Gironès al Consorci Alba-Ter, ha comunicat que va presentar la 

seva renúncia com a conseller comarcal de medi ambient del Gironès per 

motius personals i, per tant, deixarà de ser el seu representant al Consorci. A 

partir d’ara, el Consell Comarcal haurà de nomenar nou representant. 

 Es comenta en quin estat es troben els tràmits per cobrir els períodes de baixa 

per maternitat de les tècniques Teia Puigvert i l’Estel Sleep. En el cas de la Teia 

el substitut serà en Quim Pou i en el cas de l’Estel, s’està intentant trobar la 

persona amb el perfil adequat. 

 Projecte de construcció d’un gual a la llera del riu Ter, per a ús de la planta 

d’extracció d’àrids de Can Rossell, al terme municipal de Sant Gregori. El mes 

de març passat el Consorci Alba-Ter va fer arribar un informe al Departament 

de medi ambient i habitatge, sobre la necessitat de sotmetre el projecte de 

construcció d’aquest gual al procediment d’avaluació d’impacte ambiental, 

donada la repercussió que aquesta construcció pot tenir per l’espai i les 

actuacions previstes pel Consorci dins el projecte Life. Ara, arrel de la 

notificació rebuda de l’Ajuntament de Salt de l’acord adoptat de prohibir aquest 

transport d’àrids pel seu terme municipal, s’ha comprovat que el departament 

ja va resoldre que no calia sotmetre el projecte al procediment d’avaluació 

d’impacte ambiental. Els serveis tècnics del Consorci estan treballant en un nou 

informe que justifiqui  la necessitat d’aquesta avaluació, que es trametrà al 

departament, tan bon punt s’hagi conclòs.  

 Repàs de les visites als ajuntaments convidant-los a consorciar-se 

o Ajuntament de la Cellera, ja han pres l’acord d’adhesió 

o S’ha anat als ajuntaments d’Osor, Orís. 

o Abans de finalitzar el mes de juliol, hi ha previstes les visites als 

ajuntaments de Vilanova de Sau, Tavèrnoles, Fontanilles, Campelles, 

Susqueda i Sant Hilari Sacalm. 

 Finalment el sr. Francesc Camps informa de la presentació del futur modedl de 

gestió dels recursos hidràulics del riu Ter que fa fer el Consell de Medi Ambient 

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Sr. Francesc Baltasar. Afegeix que 

els conclusions afavoridores dels cabals que va anunciar el Conseller també es 

de dedueixen del Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya. 

 

9.- 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. 
 
Dintre d’aquest apartat es fa constar per part del senyor Joan Boada i Reig la felicitació 
al Club Piragüisme Salt-Ter, pel palmarès aconseguit a la Copa d’Espanya amb 7 



medalles d’or, 5 de plata i 3 de bronze, resultat de l’esforç constant d’aquesta  entitat, 
tan vinculada al riu Ter. 
 
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 i per el Secretari 
que en dono fe. 
 
 
El Secretari       El President  
Alfons Giol i Amich      Francesc Camps i Sagué  


