
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 06/09 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13 de novembre de 2009 
Horari: de les 5 a ¼ de 7 de la tarda 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Verges, La Placeta número 1. 
 
 
 

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 Manlleu: Sr. Pere Prat Boix 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Maria Dolors Bassa i Coll  
 
 
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.  
 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent del Consorci: Sra. Anna Magem i Marsó. 
 
 
Excusa l’absència: el Sr. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser). 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre del dia 



 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (24 de setembre de 2009). 
2. Acceptació subvenció concedida per la Fundació La Caixa, per al projecte 

“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter”. 
3. INTERREG IV A – POCTEFA. 
4. Planificació LIFE+. 
5. Contractació treballs projecte “Actuacions de conservació i manteniment a les 

ribes del Ter i Freser”. 
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 (24 de setembre 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 24 de setembre 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. 
Verges, 13 de novembre  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.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA FUNDACIÓ LA CAIXA, 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 que 
consta 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. 
 
El Comitè Life + en la sessió del dia 28 de juliol, va aprovar la inclusió del projecte 
presentat dins l’esmentada convocatòria, subvencionant el projecte en un 50%, essent 
necessària la recerca de la resta del cofinançament. En aquest sentit el Consorci Alba-
Ter va presentar el projecte al Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la seva 
inclusió en les propostes dels ajuts d’obra social previstos en el conveni signat el 2009, 
entre la Generalitat i les caixes catalanes. La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, a 
través de la Fundació La Caixa, va escollir el nostre projecte, subvencionant-lo amb 
100.000 euros. 
 
És per això, que es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Fundació La Caixa, per al projecte 
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” (LIFE08 NAT/E/000072), dins 
els ajuts d’obra social previstos en el conveni signat el 9 de març de 2009 entre el 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i la Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, per un import de 100.000 euros. 
 
Segon.-  Portar a terme els tràmits determinats al conveni referenciat anteriorment, 
que han estat notificades degudament al Consorci Alba-Ter, per part de la Fundació La 
Caixa 
 
Tercer.- Facultar al senyor Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, 
per a la signatura, si cal, de la documentació corresponent.” 
 
En el debat de la proposta la gerent del Consorci explica els antecedents d’aquesta 
actuació i el seu finançament a través del Fons Social de les Caixes segons proposta 
feta pel Departament. També comenta les previsions de finançament de la resta del 
projecte no inclòs i el compromís del Departament de Medi Ambient per donar suport a 
la recerca de cofinançament per a la resta del projecte. Fóra important formalitzar un 
document de compromís amb el Departament d’aquests últims acords esmentats. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
3.- INTERREG IV A – POCTEFA. 
 
 



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). 
 
Posteriorment, el Consell de Govern en la sessió del dia 16 de juliol d’enguany, va 
valorar les propostes rebudes i va aprovar la selecció de tres projectes presentats pels 
ajuntaments de Torelló, Manlleu i Ripoll i va acordar, també, avançar en la 
determinació dels imports que s’hi podrien destinar i treballar en l’estructuració dels 
demés projectes, per tal de determinar la disponibilitat de la seva execució i inclusió al 
“Taller transfronterer de l’aigua II”.  
 
Ara, més avançades ja les converses mantingudes amb els diferents ajuntaments, es 
presenta al Consell de Govern una proposta que recull les actuacions susceptibles de 
ser incloses al Taller Transfronterer de l’aigua II, amb l’import total d’actuació i la 
possible aportació del Consorci Alba-Ter a travès de l’Interreg. 
 
També es presenta un resum de l’estat de tramitació d’altres projectes proposats pels 
ens consorciats, sobre els que es treballa per poder-los integrar al global de la 
convocatòria. 
 
Per tot això, es demana al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar el vistiplau a la selecció proposada dels següents projectes, amb 
indicació de quines serien les quantitats que es podria destinar a cadascún d’ells i les 
anualitats en que es portarien a terme, dades que els ajuntaments sol·licitants 
necessiten conèixer: 
 

 Municipis de Vilallonga de Ter i Setcases (Ripollès) 
o Eliminació i manteniment de Budleia 
o Import total actuació: 21.096,24 euros 
o Import màxim d’aportació Interreg: 12.000 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 39,70 % 
o Anualitats 2009-10 
o Codi acció Interreg: 1.1.3 

 Municipi de Torelló (Osona) 
o Projecte pilot descanalització d’un tram del riu Ges 
o Import total actuació: 25.900 euros 
o Import màxim d’aportació Interreg: 9.500 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 36,70 % 
o Anualitat 2009/2010 
o Codi acció Interreg: 1.1.4 

 Municipi de Manlleu (Osona) 
o Construcció d’un pas per a peixos a la resclosa de la Teula 
o Import total actuació: 208.000 euros 
o Import màxim d’aportació Interreg: 26.500 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 12,70 % 
o Anualitat 2009/2010 



o Codi acció Interreg: 1.1.4 

 Municipi de Salt (Gironès) 
o Ruta dels Amics de les Deveses 
o Import total actuació: 14.618,32 euros 
o Import màxim d’aportació Interreg: 6.092,56 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 41,70 % 
o Anualitat 2009/2010 
o Codi acció Interreg: 1.2.5 

 Municipi de Verges (Baix Empordà) 
o Redacció d’un projecte de valorització dels Recs del Molí i de l’Estany 
o Import màxim d’aportació Interreg: 4.000 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 100 % 
o Anualitat 2010 
o Codi acció Interreg: 2.1.3 

 Municipi de Girona (Gironès) 
o Actuacions a la fàbrica Marfà 
o Import total actuació: 12.989,04 euros 
o Import màxim d’aportació Interreg: 6.032 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 46,20 % 
o Anualitat 2009/2010 
o Codi acció Interreg: 2.1.4 

 Municipi de Ripoll (Ripollès) 
o Rehabilitació safareig Can Pòlit 
o Import total actuació: 21.164,61 euros 
o Import màxim d’aportació Interreg: 6.000 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 28,30 % 
o Anualitat 2010 
o Codi acció Interreg: 2.1.4 

 
Segon.- Avançar, conjuntament amb els ajuntaments sol·licitants, en la tramitació de 
la documentació necessària per tal de fer efectives aquestes aportacions, iniciant, si 
cal, els tràmits de redacció i posterior signatura d’un conveni amb els ajuntaments 
implicats, amb el compromís de l’ens cosorciat en l’execució total de l’actuació 
sol·licitada, determinació d’una data límit d’execució de l’actuació seleccionada, i 
tractament de 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.  
 
Tercer.- Portar a terme un seguiment de les demés actuacions proposades pels 
ajuntaments de Setcases, Vic, Les Masies de Roda, Sarrià de Ter i Bordils, susceptibles 
de poder-se desenvolupar en el marc del projecte Interreg IV A / POCTEFA, i que 
encara no estan suficientment determinades.  
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica els primers projectes 
preseleccionats i els treballs que s’han fet per concretar-los. Seguidament i d’acord 
amb la informació que consta a l’expedient de la sessió comenta els projectes que 
s’han fet arribar per part dels ajuntaments (pàg. 7 del dossier) així com altres possibles 
actuacions que encara s’han de concretar amb alguns municipis (pàg. 8 del dossier de 



la sessió). Caldria tenir enllestit un model de conveni amb els ajuntaments per tal 
d’anar concretant els acords imprescindibles per poder portar a terme l’execució de les 
diverses actuacions previstes. El Consell de Govern debat àmpliament el possible 
contingut t d’aquest conveni posant l’èmfasi en la importància que ha de tenir el fet de 
determinar l’import màxim que el Consorci aportarà a cada actuació. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
4.- PLANIFICACIÓ LIFE+ 
 
 
“ El Comitè Life+ en la sessió del dia 28 de juliol, va aprovar la inclusió del projecte 
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” (LIFE08 NAT/E/000072), a la 
convocatòria Life+ 2008, subvencionant-lo en un 50%. El període d’execució del 
projecte va des del seu inici el dia 1 de gener del 2010 fins al 31 de desembre del 
2013.  
 
Les singulars característiques del projecte presentat i la gran repercussió que tenen 
tots els projectes Life+ Nature, comporten la necessitat de realitzar una bona 
planificació de la seva gestió i implantació, que ha estat recollida en un document que 
es presenta a la valoració del Consell de Govern. 
 
És per això que, analitzada la proposta de planificació presentada, es demana al 
Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.- Aprovar la proposta de planificació per a l’execució del projecte Riparia-Ter, 
cofinançat pel programa LIFE+, en allò que respecta a l’organigrama de gestió i la 
implantació del projecte. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat de les característiques i dades més rellevants del 
projecte, de la localització de les àrees d’actuació, així com del cronograma de 
desenvolupament previst.” 
 
El cronograma que s’aprova d’aquesta actuació és el que figura a la pàgina 9 i 10 del 
dossier de la sessió (figura en color taronja les dates claus en l’execució del projecte 
que aprova el Consell de Govern). 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords 
 
 
5.- CONTRACTACIÓ TREBALLS PROJECTE “ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT A LES RIBES DEL TER I FRESER” 
 
 
Atès l’expedient instruït en virtut de provisió de presidència del 2 de novembre de 
2009, ordenant la incoació d’expedient administratiu amb la finalitat de contractar la 
realització dels serveis corresponents a les actuacions incloses a la comarca del Ripollès 



dins el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del riu Ter”, d’acord 
amb els articles 277 i ss.de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector 
públic 
 
Vistos els continguts dels informes jurídic i econòmic incorporats a l’expedient en els 
quals s’informa favorablement sobre la contractació del servei. 
 
Vist que s’ha justificat la necessitat de la tramitació urgent de la contractació. 
 
Vist allò que disposen l’article 88 de la Llei 7/1985 estatal, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (LRBRL) i els articles 274 i ss. Del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC). 
 
Vist que s’ha redactat el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
han de regir aquesta contractació. 
 
D’acord amb tot això, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació i convocatòria de licitació del contracte 
de serveis per  l’execució de les actuacions incloses a la comarca del Ripollès dins el 
projecte “Actuacions de conservació i manteniment a les ribes del Ter i Freser”, amb 
càrrec a la partida 533 61104 del pressupost de despeses per a l’exercici 2009, per un 
import de 37.928,50 euros (IVA inclòs). 
 
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el 
contracte de serveis per l’execució de les actuacions incloses a la comarca del Ripollès 
dins el projecte “Actuacions de conservació i manteniment a les ribes del Ter i Freser” 
 
TERCER.- Convocar procediment negociat com a forma d’adjudicació del contracte de 
serveis consistents en l’execució de les actuacions incloses a la comarca del Ripollès 
dins el projecte “Actuacions de conservació i manteniment a les ribes del Ter i Freser”, 
mitjançant tramitació per urgència. 
 
QUART.- Autoritzar el president del Consorci Alba-Ter, per tal que mitjançant resolució 
pugui adjudicar provisionalment el contracte i, amb posterioritat definitivament, amb el 
benentès que caldrà preveure la ratificació d’aquest Consell de Govern.  
 
En el debat de la proposta la gerent del Consorci explica les diverses dificultats de 
contractació d’aquests treballs així com les mesures que s’han anat adoptant per a fer-
hi front. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords 
 
 
6.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
 
6.1 SOL·LICITUD A L’EMPRESA TRAGSA 



Atès els treballs que ha anat assumint el Consorci amb la redacció de “l’estudi del 
manteniment i dels nous usos del reg del molí de Pals i del reg de Sentmenat en el 
Baix Ter” s’acorda fer arribar una sol·licitud de col·laboració tècnica per a la redacció 
del projecte constructiu de rehabilitació d’aquests regs a l’empresa TRAGSA que 
coordina treballs d’aquesta mena a través del Ministerio de Agricultura i en 
col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
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 25 de setembre de 2009 fins al dia de la 
celebració d’aquest Consell de govern, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
 
8.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
Seguidament la senyora Anna Magem introdueix diversos temes d’informació segons el 
detall següent: 
 

- Comunitat d’usuaris d’aigües: es dóna compte de com avancen les gestions de 
constitució d’aquest nou ens. 

- Àliga pescadora: per part d’ENDESA s’ha arribat a un acord pel finançament de 
l’execució d’aquest projecte amb la qual cosa resta pendent la redacció i 
finançament previ de l’estudi d’implantació. 

- Escola taller en temes de medi ambient: es valora la possibilitat de què el 
Consorci pugui coordinar la sol·licitud d’una escola taller per donar sortida a 
diversos treballs que plantegen alguns ajuntaments del Baix Ter. Caldrà estar 
alerta a la convocatòria del SOC per valorar si es pot accedir a aquesta 
proposta. 

 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Dintre d’aquest apartat la senyora M. Dolors Bassa comenta que s’han pogut 
comprovar alguns desperfectes en la senyalització de la ruta del Ter que caldria tenir 
en compte. Aquests desperfectes són com a conseqüència de la canalització del 
col·lector de Verges i s’hauria de reposar els cartells malmesos o que s’han tret com a 
conseqüència d’aquests treballs. 
 
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  


