
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 05/09 
Caràcter: Ordinari 
Data: 24 de setembre de 2009 
Horari: de  2/4 de 5 a ¼ 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 
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 Manlleu: Sr. Pere Prat Boix 
 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Gerent del Consorci: Sra. Anna Magem i Marsó. 
 
Excusen l’absència: el Sr. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser);  Sr. 
Ponç Feliu i Latorre (Ajuntament de Girona); Sr. Joan Boada i Reig (Ajuntament de 
Salt), el Sr. Àngel Ferrer i Mora (Ajuntament de Ripoll) i també el Sr. Pere Pujolràs i 
Feixas representant de l’ajuntament de Sant Julià de Ramis, que ha estat convidat com 
oient. 
 

Ordre del dia 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (16 de juliol de 2009). 
2. Expedient de modificació de crèdit número 4/09. 
3. Acceptació subvenció concedida pel Comité Life+, per al projecte “Recuperació 

d’hàbitats riparis del riu Ter” 
4. Mocions o temes per urgència. 
5. Informe de gerència. 
6. Informacions diverses. 
7. Precs i preguntes 

 
 
 



Desenvolupament de la sessió 

 

 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (16 de juliol 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 16 de juliol 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, 24 de setembre  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.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 4/09. 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que 
consta al dossier de la sessió : 
 
“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. 
4/09. 
 
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 4/09 que es detalla 
seguidament i que es finança amb romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals, per la qual cosa queda anivellat, amb la introducció al pressupost d’ingressos 
i de despeses de les modificacions corresponents. 
 
Suplement de crèdit 
 
534 22613  Prestació de Serveis Interreg 1.225,00 euros 
533 61104  Act.millora i manteniment ribes del Ter  10.758,84 euros 



 
Total increment pressupost de despeses  11.983,84 euros 
 
 
Recursos financers 

87000  Romanent de tresoreria per a despeses generals 11.983,84 euros 

Total recursos financers   11.983,84 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 gerent del consorci, senyora Anna Magem, explica les 
raons que justifiquen el suplement de crèdit (incorporació de la subvenció de 
l’Interreg) i la previsió de l’actuació per la millora i manteniment de les ribes del Ter. 
Afegeix que amb aquestes partides es podrà donar cobertura a la possibilitat de la 
despesa associada. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
3.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL COMITÉ LIFE+, PER AL 
PROJECTE “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords, 
segons text que figura al dossier de la sessió: 
  
“Antecedents de fet: 
Dins dels objectius i finalitats del consorci Alba-Ter s’hi compten els de “determinació, 
coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del 
riu Ter que sorgeixin del projecte Alba-Ter inicial o d’altres iniciatives locals o 
supralocals” i el de “representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa 
europea o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis”. 
 
Donat que el Consorci Alba-Ter desenvolupa la seva activitat en quatre àrees de 
treball, una de les quals és el patrimoni natural, i que una de les accions prioritàries 
d’aquesta  àrea és portar a terme actuacions orientades a la protecció, millora i 
restauració d’hàbitats per tal d’afavorir les espècies, es va redactar el projecte 
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, amb un pressupost de 
929.100 euros, que va ser presentat a la convocatòria 2008 del programa LIFE + de la 
Unió Europea. 
 



Ara, el Comitè Life + en la sessió del dia 28 de juliol, va aprovar la inclusió del projecte 
presentat dins l’esmentada convocatòria, comunicant al Consorci Alba-Ter que la 
signatura del conveni corresponent es preveu que tingui lloc durant el mes de 
novembre. 
 
És per això, que es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció del 
següent acord: 
 
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida dins la convocatòria 2008 pel Comité Life+ 
de la Unió Europea, per al projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-
Ter)” (LIFE08 NAT/E/000072) que, amb un pressupost total de 929.100 euros, serà 
subvencionat pel LIFE en un 50%, és a dir per un import de 464.550 euros. 
 
Segon.-  Portar a terme els tràmits que calguin per al compliment d’aquesta 
acceptació y posterior execució del projecte, així com la corresponent justificació. 
 
Tercer.- Facultar al senyor Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, 
per a la signatura de la documentació corresponent. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Comitè Life+ de la Unió Europea, als efectes 
oportuns.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica les raons que justifiquen els 
acords pels quals s’accepta aquesta subvenció i que venen exigits per la normativa 
pròpia del LIFE. Seguidament afegeix que el conveni que ha de fer possible les 
actuacions d’aquest programa se signarà pel novembre i actualment s’està treballant 
en l’anàlisi del projecte definint els municipis implicats. S’assenyala especialment la 
problemàtica existent amb l’Ajuntament de Jafre i l’inici dels treballs a partir de l’1 de 
gener de 2010. Cal concretar la participació municipal en el finançament d’aquestes 
actuacions a fi de que els Consistoris ho tinguin en compte en els seus pressupostos. 
S’ha previst fer una reunió amb tots els ajuntaments afectats un cop s’hagi definit el 
contingut del projecte. El coordinador de tot el procés serà el senyor Ponç Feliu i es 
farà una presentació pública en el moment de signar el conveni o quan s’hagin 
coordinat totes les accions amb els ajuntaments implicats. S’insisteix en la importància 
de fer una bona programació perquè la gestió que exigeix Brussel·les és molt rigorosa. 
També cal destacar la importància de la difusió d’aquesta actuació ja que el Consorci 
ha aconseguit un dels dos únics LIFE que s’han atorgat al conjunt de l’administració 
local de Catalunya. També caldrà preveure la programació d’aquest ajut dintre dels 
pressupostos del Consorci juntament amb l’Interreg de tal manera que es planifiqui 
conjuntament l’impacte pressupostari. El debat se centra, finalment, en les possibilitats 
que s’obren a l’haver accedit a aquest important programa europeu i la necessitat de 
cercar i assegurar el cofinançament de les accions. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
 



4.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest apartat i a proposta del president es tracten monogràficament els 
temes següents: 
 

- COMUNITAT D’USUARIS DEL BAIX TER: com ja s’ha indicat en altres ocasions, 
és una figura jurídica prevista a la Llei d’aigües per la gestió d’àrees 
hidrogeològiques. Es comenta el moment en que es troba el procés de 
constitució d’aquest organisme que ha de ser aixopluc de moltes iniciatives a 
l’entorn del Ter. L’impuls de la iniciativa sorgeix dels ajuntaments (actualment 
n’hi ha 35 de compromesos). S’assenyala la importància que pot arribar a tenir 
aquesta iniciativa atès que la comunitat pot ser titular de contractes-programa 
de l’ACA per gestionar competències del cicle hidrològic. Finalment s’expliquen 
els tràmits de constitució que en aquests moments s’estan portant a terme. 
 

- ESPAI AGRARI DEL BAIX TER: es tracta d’una nova figura de gestió impulsada 
conjuntament per la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Ter, el 
Departament d’Agricultura i el Consorci Alba Ter. S’ha elaborat un estudi previ 
amb la idea de constituir un Consorci per la promoció i millora del sector agrari 
d’aquest espai. S’assenyala la importància de la participació dels propis pagesos 
i la implicació del Departament d’Agricultura per tal d’aconseguir un impuls del 
sector agrari que en aquests moments mostra importants signes de feblesa i 
abandonament. Caldrà seguir de prop aquesta iniciativa que es considera molt 
interessant i de la qual s’ha de recolzar sobretot l’impuls inicial. 
 

- GUIA EDITORIAL ALPINA: es comenten els detalls de la presentació oficial 
d’aquesta guia sobre la ruta del Ter i es valora molt positivament aquell treball. 
 

- ASSEMBLEA GENERAL: Es fixa la data del divendres dia 13 de novembre per la 
celebració de l’assemblea anual de membres del Consorci Alba-Ter, a 2/4 de 7 
de la tarda. La sessió del Consell de govern del mateix mes de novembre, que 
havia de celebrar-se el dia 11, es traslladarà al mateix dia 13  a 2/4 de 5 de la 
tarda. S’accepta la invitació de Verges a acollir la celebració d’aquesta 
assemblea. Com que Verges queda a un extrem del llarg recorregut del riu, es 
proposarà als ajuntaments la contractació d’un autocar que podria cobrir 
diferents punts de recollida: Ripoll, Manlleu i Girona. Els punts a tractar seran 
els habituals d’aprovació del pressupost i repàs de les actuacions que s’han 
portat a terme però amb l’afegitó, aquest cop, de la benvinguda de quatre nous 
membres del Consorci atès que, en aquella data, és previsible que els 
processos d’adhesió dels nous ajuntaments ja s’hagin completat. 
 

- GESTIÓ DE DEPURADORES: com ja s’ha comentat en altres ocasions caldrà 
estudiar la possibilitat de què el Consorci esdevingui administració actuant per 
la gestió d’aquestes infraestructures en alguns municipis on els ajuntaments, o 
els consells comarcals no se’n fan càrrec. S’hauria de començar a analitzar 
aquesta matèria i plantejar-ho com una possibilitat concreta prenent com 
exemple la situació de l’Ajuntament de Bescanó. 

 



5.- 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 17 de juliol de 2009 fins al dia de la 
celebració d’aquest Consell de govern, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
 
6.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
 
Seguidament la senyora Anna Magem introdueix diversos temes d’informació segons el 
detall següent: 
 
 

 El Consell Comarcal del Gironès ha nomenat un nou representant al 
Consorci, el senyor Josep Vidal i Fàbrega, en substitució del senyor Ricard 
Vaquè, que va presentar la seva renúncia com a conseller comarcal de medi 
ambient. Aquest nomenament passarà per la propera assemblea general del 
desembre. 
 

 Es comenta que ja s’ha contractat la Vanessa Villalonga que cobrirà la 
baixa per maternitat de l’Estel Sleep i que la baixa de la Teia Puigvert es cobrirà 
properament, amb la contractació d’en Quim Pou. També, que el contracte 
laboral signat amb Fina Fernandez, com a tècnica de comunicació, acaba el dia 
29 de setembre i que sembla oportú no renovar-lo, ja que no s’ha acabat 
d’adaptar a la feina encomanada.  
 

 

 Es comenta la resposta rebuda de Departament de medi ambient de 
Girona, sobre el nou informe que el Consorci Alba-Ter va fer-hi arribar, 
reiterant la necessitat de sotmetre el 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, al procediment d’avaluació d’impacte ambiental. En 
la resposta el departament comenta que la resolució de no informe s’ha pres 
tenint en compte que no s’han identificat impactes crítics o severs en l’execució 
del projecte. Recorda, també, el caràcter temporal (?) que es limita a la 
vigència de l’activitat extractiva. 
 

 Es presenta el disseny d’una fitxa de descripció de projectes que caldria 
trametre als ajuntaments, com a base de qualsevol iniciativa o proposta que 
ens vulguin presentar. Si totes les propostes arriben amb un mateix disseny,  
disposarem de totes les dades necessàries i farà més fàcil la valoració dels 
projectes. 
 



 

 Es comenta que a començaments d’aquest mes de setembre es va signar  la 
“Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon”, que detalla una sèrie de 
compromisos que assumeixen la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els 
Ajuntaments de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Seguries, Setcases i 
Vilallonga de Ter, a més d’altres agents i col·laboradors. Tenint en compte que 
cinc dels ajuntaments signants de la carta pertanyen al Consorci Alba-Ter, seria 
bo fer-los arribar el suport del Consorci, sobretot tenint en compte que els 
objectius que persegueixen són comuns en bona part als objectius del Consorci, 
oferint-nos en allò que calgui. 
 

 Es trasllada el comentari de l’Angel Ferrer, membre del Consell de Govern que 
avui no ha pogut assistir a la sessió, que, en rebre el “Compromís pel Ter” 
manifest de la Plataforma del Ter, recorda que aigües amunt dels pantans 
també  hi ha problemes amb el cabal del Ter.  Cal tenir en compte que el 
Consorci, de la mateixa manera que recolza la tasca de la Plataforma del Ter, 
vol i ha de recolzar també la tasca de les altres entitats que defensin el riu 
d’una o altra manera, en un tram del riu o en un altre. A més, quan actua com 
a tal davant del Departament i reivindica el cabal ecològic del Ter, l’ha de 
reivindicar, com ja fa, en la totalitat del seu recorregut. En Francesc Camps 
comenta que compartim la preocupació que mostra l’Angel, i que per tant seria 
bo buscar informació i concretar alguns passos que es podrien portar a terme. 
 

 

 S’informa que els propers dies 1, 2 i 3 d’octubre tindrà lloc el Congres de 
cicloturisme Costa Brava, on el Consorci hi presentarà un “poster” de la 
Ruta del Ter. També, que en l’edició d’enguany de la Fira de muntanya de 
Cantonigrós, l’editorial Alpina hi oferirà la guia de la Ruta del Ter. 
 

  Repàs de les visites als ajuntaments convidant-los a consorciar-se 
o Els ajuntaments de La Cellera de Ter, Vilanova de Sau i Tavèrnoles ja 

han pres l’acord d’adhesió 
o L’ajuntament de Gurb ens ha fet arribar la seva voluntat d’adhesió. 
o S’ha anat als ajuntaments d’Osor, Orís, Sant Hilari Sacalm, Fontanilles, 

Campelles i Susqueda, que tot i mostrar-se força favorables no ens han 
comunicat res. 

o Falta concretar les visites als ajuntaments de Santa Maria de Besora, 
Montesquiu i Tavertet, amb qui no ha estat possible, fins ara, concretar 
cap --visita. 
 

 La Dolors Bassa, representant de l’ajuntament de Torroella de Montgrí, 
comenta que aquest ajuntament, a més dels de Ullà i Gualta, varen presentar 
un projecte de neteja de les lleres del Ter, que els ha estat acceptat per la 
Diputació de Girona en conveni amb la Fundació de La Caixa i que 
desenvoluparà en els propers mesos. 

 
 
 



7.- 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 a 1/4 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 President i per el Secretari que en dono 
fe. 
 
 
El Secretari       El President  
Alfons Giol i Amich      Francesc Camps i Sagué  


