
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 06/10 
Caràcter: Ordinari 
Data: 2 de desembre de 2010 
Horari: de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda 
Lloc: Ajuntament de Les Masies de Voltregà, Casa Forta del Despujol, C-17z, Km. 70,400. 
 
 

Composició 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps i Sagué 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat Boix  
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró i Torró 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent: Sra. Anna Magem i Marsó 
 
Excusen l’absència: la Sra. Maria Dolors Bassa i Coll (Ajuntament de Torroella de Montgrí), el Sr. 
Joan Boada Reig (Ajuntament de Salt), el Sr. Angel Simon i Caballero (Ajuntament de Bescanó), el 
Sr. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser) i el Sr. Pere Pujolràs i Feixas (Ajuntament de 
Sant Julià de Ramis) 
 
 
 
 

Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (15 de setembre de 2010). 

2. Ratificació aprovació conveni Ajuntament Sant Joan de les Abadesses (TTAII). 
3. Aprovació projecte Ruta del Gurri 
4. Devolució aval Comunical 
5. Conveni Ajuntament de Manlleu (TTAII). 
6. Traçat alternatiu Ruta del Ter 
7. Conveni Ajuntament d’Anglès (TTAII) 



8. Aprovació Plans de Gestió, projecte d’ordenació d’accessos i itineraris, i memòries 
valorades, del Life + Riparia-Ter. 

9. Mocions o temes per urgència. 
10. Informe de gerència. 
11. Informacions diverses. 
12. Precs i preguntes 

 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
A l’inici de la sessió del Consell de Govern, el senyor Francesc Camps, en la seva qualitat de 
president del Consorci, agraeix la presència de tots els membres del Consell, així com l’acollida que 
ha dispensat l’Ajuntament de Masies de Voltregà, tant a la sessió d’aquest òrgan de govern com a  
l’Assemblea General del Consorci que se celebrarà seguidament. 

 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (15 de setembre de 2010) 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la sessió del 
Consell de Govern del dia 15 de setembre de 2010 (Seu tècnica del Consorci Alba-Ter, Factoria 
Cultural Coma Cros, carrer Sant Antoni, 1 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. 2 de 
desembre de  2010” 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 APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT SANT JOAN DE LES ABADESSES 
(TTAII) 
 
El senyor secretari llegeix la següent proposta d’acord: 
 
D’acord amb el Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 26 d’octubre de 2010, es 
proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Punt únic.- Ratificar la resolució signada pel president senyor Francesc Camps i Sagué, en data 
26 d’octubre de 2010, aprovant el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses, el Centre d’Educació Ambiental Alt Ter i el Consorci Alba-Ter, per tal de 
coparticipar en l’execució del projecte “Restauració i consolidació del mur de la bassa i carcabans 
del molí fariner”, al Molí Petit, amb el següent contingut: 
 
“FRANCESC CAMPS I SAGUÉ, President del Consorci Alba-Ter, 
 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Centre d’Educació Ambiental Alt Ter, adjudicatari de la 
concessió administrativa atorgada per l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a l’explotació del Molí 



Petit, tenen interès en l’execució del projecte “Restauració i consolidació del mur de la bassa i carcabans del 
molí fariner”. L’import total d’execució d’aquesta actuació al Molí Petit és de 14.492,75 euros (catorze mil 
quatre-cents noranta-dos euros amb setanta-cinc cèntims). 
 
El Consorci Alba-Ter, entenent que es tracta d’una actuació que s’ajusta als objectius que pretén el projecte 
de Taller Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-
França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (EFA 78/08), ha inclòs aquesta actuació dins el mateix, 
concretament en el codi d’acció 2.1.4., que recull les obres de rehabilitació del patrimoni cultural fluvial del 
Ter, podent aportar la quantitat de 4.106,46 euros (Quatre mil cent sis euros amb quaranta cèntims) per 
l’execució d’aquesta actuació, amb fons provinents de l’esmentada convocatòria. 
 
Per això i en l’afany de treballar conjuntament en la conservació i promoció del patrimoni cultural fluvial,  
 
HE RESOLT, 
 
Primer – Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el 
Centre d’Educació Ambiental Alt Ter i el Consorci Alba-Ter, per tal de coparticipar en l’execució del projecte 
“Restauració i consolidació del mur de la bassa i carcabans del molí fariner”, al Molí Petit. 
 
Segon –  Facultar el Sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la signatura de 
l’esmentat conveni. 
 
Tercer - Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió que se 
celebri, per a la seva ratificació.” 

 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica que aquest és un acord que es proposa 
a tres bandes i explica l’objecte específic del conveni; comenta, així mateix, la confluència 
d’interessos que ha propiciat que aquesta col·laboració es concreti en el conveni que avui es 
proposa ratificar. El senyor Angel Ferrer comenta que es valora molt positivament l’execució 
d’aquestes obres per part de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
 
Posada a votació la proposta el consell de govern l’aprova per unanimitat 
 
 
3.- APROVACIÓ PROJECTE RUTA DEL GURRI 
 
Per part de la Gerent del Consorci Alba-Ter, senyora Magem, s’informa que a darrera hora els 
ajuntaments de Gurb i Vic volen negociar uns canvis en el projecte que modificarien l’import 
definitiu. En conseqüència, i donat que no hi ha cap urgència en l’aprovació del projecte, es valora 
la possibilitat i així s’acorda, de deixar la proposta sobre la taula, fins que es defineixi exactament 
el contingut del projecte. 
 

 
 

4.-DEVOLUCIÓ AVAL COMUNICAL 
 
La senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Antecedents: 
 



En data 30 de novembre de 2006, es va signar el contracte de subministrament i col·locació de la 
senyalització vertical del projecte la Ruta del Ter entre el naixement i la desembocadura, amb 
COMUNICACIONS COMARCALS, S.A., per un import total de 98.200 euros (IVA inclòs)  
 
D’acord amb el plec  de clàusules aprovats per a la contractació del subministrament i col·locació i 
d’acord, també, amb el contracte signat, l’adjudicatari va presentar un aval de Avalis de Catalunya, 
S.G.R., per un import de 3.928,00 euros, del qual en demana la devolució, un cop transcorregut el 
termini establert. 
 
Atesa l’acta de recepció del subministrament i atès, també, l’informe emès per la tècnica de turisme 
del Consorci Alba-Ter en el sentit que no s’ha detectat cap vici o defecte en els materials 
subministrats, es proposa al Consell de Govern l’adopció de l’acord que segueix a continuació: 
 
PRIMER.- Procedir al retorn de l’aval de AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R., per un import de 3.928,00 
euros, entregat per part de COMUNICACIONS COMARCALS, S.A. com a fiança per a l’adjudicació del 
contracte de subministrament i col·locació de la senyalització vertical del projecte la Ruta del Ter 
entre el naixement i la desembocadura. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al sol·licitant.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica els antecedents de la mateixa i 
confirma l’informe favorable de la tècnica que ha fet el seguiment de l’execució d’aquest contracte 
en relació a la devolució de l’aval. 
 

Posada  a votació la proposta, s’aprova per unanimitat 
 
5.- CONVENI AJUNTAMENT DE MANLLEU (TTAII) 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 2009, 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). 
 
L’Ajuntament de Manlleu, juntament amb la Fundació Privada Museu Industrial del Ter Can 
Sanglas, tenen interès en l’execució del projecte “Renovació de l’exposició permanent La fàbrica de 
riu del MIT. Instal·lació d’embarrats connectats a la turbina Fontaine i posada en funcionament de 
màquines”. L’import total d’execució d’aquesta obra al MIT és de 52.000,00 euros (cinquanta-dos 
mil euros). 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió del dia 12 de maig de 2010, entenent que 
es tracta d’una actuació que s’ajusta als objectius que pretén el projecte de Taller Transfronterer 
de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra, 
Iniciativa Comunitària Interreg IV A (EFA 78/08), va seleccionar aquesta actuació per incloure-la 
dins el mateix, concretament en el codi d’acció 2.1.4., que recull les obres de rehabilitació del 



patrimoni cultural fluvial del Ter, podent aportar-hi la quantitat de 15.000 euros (Quinze mil euros) 
per l’execució d’aquesta actuació, amb fons provinents de l’esmentada convocatòria. 
 
En la mateixa sessió, el consell de govern acordà avançar en la tramitació de la documentació 
necessària per tal de fer efectiva aquesta aportació, amb la redacció i posterior signatura d’un 
conveni amb l’Ajuntament de Manlleu i la Fundació Privada Museu Industrial del Ter Can Sanglas, 
que contempli la col·laboració dels tres organismes en l’execució del projecte, determinació d’una 
data límit d’execució i tractament de les particularitats d’aquest 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. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb l’Ajuntament de Manlleu i la Fundació Privada Museu 
Industrial del Ter, Can Sanglas, que té com a objecte establir el marc de col·laboració dels tres 
organismes per a l’execució del projecte “Renovació de l’exposició permanent La fàbrica de riu  del 
MIT. Instal·lació d’embarrats connectats a la turbina Fontaine i posada en funcionament de 
màquines”. 
 
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 Manlleu i la Fundació Privada Museu 
Industrial del Ter Can Sanglas, als efectes oportuns. 
 
En el debat de la proposta la gerent del Consorci explica que l’objecte d’aquest conveni és el 
cofinançament del projecte dels embarrats connectats a la turbina Fontaine del museu del MIT; 
afegeix que es tracta d’una acció pedagògica íntimament lligada a la vida del riu Ter i del 
desenvolupament industrial que s’hi va associar a partir del segle XIX. El senyor Pere Prat també 
comenta la il·lusió que ha suscitat a la població de Manlleu i al seu Museu Industrial, el fet de 
poder posar en marxa de nou la turbina històrica més antiga de les que encara es conserven a les 
fàbriques de riu que són l’origen del desenvolupament econòmic i social de la ciutat. També 
s’aclareix que el conveni s’estipula a tres bandes entre el MIT, l’Ajuntament de Manlleu i el 
Consorci Alba Ter. 
 

El consell aprova la proposta per unanimitat 
 
6.- TRAÇAT ALTERNATIU RUTA DEL TER 
 
Per part de la Gerent del Consorci Alba-Ter, senyora Anna Magem i Marsó, s’informa que, 
divendres passat, varen mantenir una reunió amb el responsable del Parc de Montesquiu, en la 
qual varen poder comprovar que des del Parc no es veu amb bons ulls el traçat alternatiu que es 
proposava, per la qual cosa caldria deixar l’acord sobre la taula, fins que es redefineixi el traçat 
alternatiu en el seu pas pel Parc de Montesquiu. 
 
El consell de govern acorda, per tant, deixar aquest punt en suspens fins que es resolgui el tema 
del traçat. 
 



 
7.- CONVENI AJUNTAMENT D’ANGLÈS (TTA II) 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 2009, 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). 
 
L’Ajuntament d’Anglès té interès en l’execució del projecte “Modificació del projecte de 
conservació, manteniment i instal·lacions complementàries d’una part de la nau 3 Burés”. L’import 
total d’execució d’aquesta obra al Vapor Burés és de 361.234,96 euros (tres-cents seixanta-un mil 
dos-cents trenta-quatre euros amb noranta-sis cèntims). 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió del dia 15 de setembre de 2010, entenent 
que es tracta d’una actuació que s’ajusta als objectius que pretén el projecte de Taller 
Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-
França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (EFA 78/08), va seleccionar aquesta actuació 
per incloure-la dins el mateix, concretament en el codi d’acció 2.1.4., que recull les obres de 
rehabilitació del patrimoni cultural fluvial del Ter, podent aportar-hi la quantitat de 10.000 euros 
(Deu mil euros) per l’execució d’aquesta actuació, amb fons provinents de l’esmentada 
convocatòria. 
 
En la mateixa sessió, el consell de govern acordà avançar en la tramitació de la documentació 
necessària per tal de fer efectiva aquesta aportació, amb la redacció i posterior signatura d’un 
conveni amb l’Ajuntament d’Anglès, que contempli la col·laboració d’ambdós organismes en 
l’execució del projecte, determinació d’una data límit d’execució i tractament de les particularitats 
d’aquest 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. 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb l’Ajuntament d’Anglès, que té com a objecte establir el 
marc de col·laboració d’ambdós organismes per a l’execució del projecte “Modificació del projecte 
de conservació, manteniment i instal·lacions complementàries d’una part de la nau 3 Burés”. 
 
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 d’Anglès, als efectes oportuns.” 
 
En torn d’explicació de la proposta el senyor Francesc Camps comenta que es tracta també d’un 
conveni inclòs a dintre de l’INTERREG que té com objectiu l’execució d’un projecte complementari 
a la fàbrica de Can Burés. 



 

El Consell aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
8.- APROVACIÓ PLANS DE GESTIÓ, PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ACCESSOS I 
ITINERARIS, I MEMÒRIES VALORADES, DEL LIFE+ RIPARIA-TER 
 
Dins els objectius i finalitats del Consorci Alba-Ter s’hi compten els de portar a terme actuacions 
orientades a la protecció, millora i restauració d’hàbitats, per la qual cosa 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 de 2009, va aprovar la inclusió del projecte 
presentat dins l’esmentada convocatòria (LIFE08 NAT/E/000072), subvencionant en un 50% 
aquest projecte a desenvolupar durant els anys 2010-2013. 
 
Durant aquest any 2010, en execució del projecte, s’ha estat treballant en la redacció dels Plans 
de Gestió de les quatre zones (TER1, TER2, TER3 i TER4), projectes d’ordenació d’accessos i 
itineraris, i memòries valorades, d’acord amb les valoracions de la corresponent comissió 
executiva. 
 
Aquests documents han tingut entrada a l’Agència Catalana de l’Aigua, que valorarà el seu 
contingut i emetrà el corresponent informe juntament amb el Departament de Medi Ambient, i 
s’han fet arribar als ajuntaments implicats amb el projecte, per tal que iniciïn els tràmits que 
considerin necessaris pe a la seva aprovació. 
 
Per això, es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els documents redactats per a l’execució del projecte “Recuperació d’hàbitats 
riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, que es detallen a continuació: 
 

 Pla de gestió de la zona TER1 
 Pla de gestió de la zona TER2 
 Pla de gestió de la zona TER3 
 Pla de gestió de la zona TER4 
 Projecte d’ordenació d’accessos i itineraris 
 Memòries valorades de les següents actuacions: 

o Creació de les basses del camí de la Maçana, a Salt. 
o Recuperació d’un antic braç del Ter, a Salt. 
o Recuperació d’un antic braç del Ter, a Girona. 
o Creació de bases temporànies amb bosc de ribera, a Jafre. 

 
Segon.- Vetllar i recollir les aprovacions dels respectius ajuntaments implicats a cada zona i els 
informes emesos per les administracions competents, per tal de poder continuar amb l’execució 
del projecte Riparia-Ter, segons el calendari establert. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acords als organismes implicats. 
 



En el debat de la proposta la senyora Magem comenta que s’ha treballat intensament en 
l’elaboració d’aquests plans que tenen per objecte la recuperació d’alguns espais de bosc de ribera 
del riu Ter que ja són inclosos dintre del projecte finançat pel LIFE  
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
9.-MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest punt es tracta a bastament els detalls del desenvolupament de l’assemblea que es 
farà tot seguit i es repassa el guió de l’evolució dels diversos punts de l’ordre del dia i de les 
intervencions que s’hi preveuen. 
 
 
10.- 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 juliol de 2010 fins al dia de la celebració d’aquest Consell de 
govern, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
Aquest informe recull els apartats de visites i entrevistes i també el de diverses gestions agrupant 
un seguit de 27 activitats dintre del primer apartat i també 27 gestions en el segon. El consell de 
govern dóna la seva conformitat i agraeix la tasca que es posa de manifest en aquest informe. 
 
 

11.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 

DATES DE CELEBRACIÓ PROPERES SESSIONS DEL CONSELL DE GOVERN 
 

 Es programen les dates pels Consells de Govern de l’any 2011, seguint la pauta de fixar-la 
pel tercer dimecres dels mesos imparells, exceptuant el mes de maig en que s’avança, per 
tal que no coincideixi en període de campanya electoral de les municipals. 
 

o 19 de gener de 2011 
o 16 de març de 2011 
o 4 de maig de 2011 
o 20 de juliol de 2011 
o 21 de setembre de 2011 
o 23 de novembre de 2011 

 
 
GESTIÓ DEL PLA DIRECTOR DE LES COLÒNIES DEL TER 
 

 S’informa sobre la visita efectuada al sr. Pere Solà Busquets, Director general d’Urbanisme, 
presentant-li la possibilitat de que el Consorci Alba-Ter esdevingui ens gestor del Pla 



Director Urbanístic de les Colònies del Ter. El sr. Solà va veure molt positivament aquesta 
possibilitat, que cal presentar oficialment i per escrit. 

 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Atès que els diversos temes que es podrien tractar en aquest apartat ja s’han suscitat al llarg de la 
sessió i no s’aporten noves intervencions aquest punt, es deixa sense contingut formal. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió 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  


