
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 05/11 
Caràcter: Ordinari 
Data: 26 d’octubre de 2011 
Horari: de 16 a 18:30 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 Ripoll: Sr. Jordi Munell i Garcia 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
Ajuntament de Salt: Sra. Rosa Pòrtulas i Viladomat 
Ajuntament de Les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burgués 
Ajuntament de Verges: Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs i Feixas 
Ajuntament de Girona: Sr. Jordi Fàbrega i Vilà 
Ajuntament de Vic: Sr. Josep Rafús i Isern 
 
Secretària: Sra. Maria Victòria Colom i Canal 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent: Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
 
Excusa l’assistència: el Sr. Pere Lluís Garcia i Palou (Ajuntament de Bescanó). 
 
 

Ordre del dia 

 

 
1. Presentació dels nous membres del Consell de Govern. 
2. Autorització del procediment per a la realització de convocatòries dels Consells de Govern a 

través de correu electrònic. 
3. Acord de delegació per al seguiment d’àrees concretes del Consorci a membres del Consell 

de Govern. 
4. Resolució del procediment negociat i aprovació de la contractació de les obres d’execució 

del projecte d’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Roda de Ter, en virtut de l’informe 
tècnic. 



5. Estudi d’MCRIT: Definició d’estratègies innovadores en matèria de dinamització territorial 
del Ter en el context social, econòmic i financer actual. 

6. Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i del Freser, any 2011. 
7. Mocions o temes per urgència. 
8. Informe de gerència. 
9. Informacions diverses. 

a) Estat de tresoreria 
b) Estat d’execució de l’Interreg IV A (concessió de pròrroga, visites programades, 

projectes pendents, etc..) 
c) Estat d’execució del LIFE Riparia-Ter (model de contractació de les diferents obres, 

calendari d’actuacions, etc..) 
d) Resolució provisional de la convocatòria de la tècnica AODL. 
e) Visites a Ajuntaments pendents de consorciar-se. 
f) Proposta de mecenatge d’empreses per la Ruta del Ter. 
g) Conveni Fecsa-Endesa Àguila pescadora. 
h) Ajuntaments interessats en assistència als Consells de Govern (Sant Joan de les 

Abadesses, C.C. La Selva i Cervià de Ter) 
i) Ruta del Ter (tram nou C-17, Ruta del Freser, concurs mensual, etc.) 

10. Precs i preguntes 
 

El gerent del Consorci, el Sr. Ponç Feliu, 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, 26 d’octubre de 2011” 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. 

 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- PRESENTACIÓ DELS NOUS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN. 
 
Fruit de l’aprovació per part de l’Assemblea del passat 11 d’octubre de la composició del Consell de 
Govern, els presents, convocats en aquesta primera sessió, són convidats per part del president a 
presentar-se a la resta de membres.  
 
 
2.- AUTORITZACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA REALITZACIÓ DE CONVOCATÒRIES 
DELS CONSELLS DE GOVERN A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC.  
 
 
Amb la finalitat d’agilitzar la tramitació de les convocatòries, es demana als/les membres del 
Consell de Govern, l’autorització per realitzar les convocatòries dels Consells de Govern i 
Assemblees generals mitjançant correu electrònic, a través de la signatura d’un document que es 
lliura a cadascun d’ells/elles i que és signat i lliurat al gerent. 
 
 
 



3.- ACORD DE DELEGACIÓ PER AL SEGUIMENT D’ÀREES CONCRETES DEL CONSORCI A 
MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN”. 
  
 

El gerent explica que el Consorci Alba-Ter s’estructura en diferents àrees temàtiques i territorials. 
El president proposa que els/les membres del Consell de Govern es facin càrrec de cadascuna 
d’aquestes àrees (veure gràfic a continuació), amb l’objectiu d’impulsar, coordinar, realitzar el 
seguiment i si és el cas, elevar a proposta d’acord del Consell de Govern, diferents tasques i 
acords de les diverses àrees temàtiques i territorials. Tot i això, aquesta delegació de 
competències és només de seguiment, implicació i coordinació, encara que en cap cas, dictar actes 
jurídics a tercers, de les competències que corresponen a la presidència del Consorci Alba-Ter o si, 
s’escau, el Consell de  Govern. 
 
 

 
 

 
Finalment, queda estructurada de la següent manera: 
 
 

 President i representant de l’Alt Ter: Sr. Jordi Munell 

 Àrea econòmica-administrativa: Sr. Pere Prat 

 Recerca de finançament: Sra. Rosa Pórtulas 

 Àrea de Patrimoni Natural: Sr. Josep Rafús 

 Àrea de Patrimoni Cultural: Sr. Pere Pujolràs 

 Àrea de Promoció Econòmica i Turisme: Sr. Genís Dalmau 

 Àrea de Comunicació i sensibilització: Sr. Pere Lluís Garcia 

 Curs mitjà-alt: Sr. Gaietà Garcia 

 Curs mitjà-baix: Sr. Jordi Fàbrega 

 Curs baix: Sra. Marta Payeró 

 
S’aprova la proposta per part dels membres del Consell de Govern, per unanimitat. 
 
 
 



4.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT I APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA RUTA DEL GURRI 
ENTRE VIC I RODA DE TER, EN VIRTUD DE L’INFORME TÈCNIC. 
 
 
 
El gerent explica l’assumpte de l’expedient de contractació de la Ruta del Gurri (expedient 44/11), 
tramitat de forma ordinària mitjançant procediment negociat sense publicitat, relatiu a l’execució 
de les actuacions incloses al “Projecte d’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Roda de Ter” 
amb un pressupost de 79.599,40 € que aplicant el 18 % d’IVA de 14.327,90 €, resulta un import 
total de 93.927,30 €, el qual va ser aprovat per Decret de Presidència de data 14 de juliol de 2011. 
En el seu moment es van convidar a participar a 4 empreses: 
  
EMC Enginyeria i Gestió de projectes ambientals SL 
Garden Tona 
Associació Sant Tomàs -  TAC Osona 
Agroforestal  Basomba SL 
 
D’aquestes quatre, només dues empreses van presentar proposicions: 
  
Agroforestal  Basomba SL (registre d’entrada núm. 135 de 27 de juliol 2011) 
Associació Sant Tomàs -  TAC Osona (registre d’entrada núm. 140, d’1 d’agost 2011) 
 
Un cop estudiades amb deteniment les propostes i vist l’informe d’adjudicació emès per Teia 
Puigverd Picart dels Serveis Tècnics del Consorci Alba-Ter, de data 21 d’octubre de 2011, 
d’avaluació de les ofertes en funció de la clàusula 15 del plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regir l’adjudicació per procediment negociat, del contracte d’obra per a 
l’execució de les actuacions incloses al “projecte d’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Roda 
de Ter” el qual conclou que la proposició econòmica i les millores ofertades més avantatjoses són 
les que es proposen per part de l’Associació Sant Tomàs – TAC Osona, per un import de 77.211, 
42 € IVA exclòs i atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 
135 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic –modificada 
per la Llei 34/2010, de 5 d’agost- per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència, es 
proposen els següents punts: 
 
  
Primer.-  ADJUDICAR, de conformitat amb l’informe tècnic dels Serveis Tècnics del Consorci 
Alba-Ter, la contractació relativa a l’execució de les actuacions incloses al “projecte d’adequació de 
la Ruta del Gurri entre Vic i Roda de Ter a l’empresa Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O.-TAC 
OSONA, amb CIF G-08491029, per un import de 77.211,42 €  IVA exclòs d’acord amb la seva 
oferta.  

 
Segon.-  DISPOSAR la despesa de 77.211,42 € (IVA exclòs), derivada d’aquesta contractació, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 172R 62701 del pressupost del vigent exercici. 
 
Tercer.-  COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar 
el contracte.  
 



Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el DOGC i el BOP de la província de 
Barcelona. 
 
Cinqué.- PUBLICAR la formalització del contracte en el DOGC i el BOP de la província de 
Barcelona. 

Sisé.-  FACULTAR el sr. Jordi Munell i Garcia, president del Consorci Alba-Ter, per a la signatura 
de la documentació necessària per a l’execució d’aquest acord. 

Tots ells són aprovats per unanimitat.  
 
 
5.- ESTUDI D’MCRIT: DEFINICIÓ D’ESTRATÈGIES INNOVADORES EN MATÈRIA DE 
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL DEL TER EN EL CONTEXT SOCIAL, ECONÒMIC I 
FINANCER ACTUAL. 
 
 
El gerent explica que des del Consorci, i gràcies a un ajut del Servei d’Ocupació de Catalunya, es 
va encarregar un estudi de definició d’estratègies innovadores en matèria de dinamització 
territorial del Ter, en el context social, econòmic i financer actual, a MCRIT. Durant la sessió es 
lliura a cadascun dels membres presents del Consell de Govern, un document annex d’aquest 
estudi realitzat per part d’MCRIT sobre les estratègies de futur del Consorci Alba-Ter. Es proposa 
de fer una sessió de retorn d’aquest estudi, amb la presència dels membres que hi puguin assistir 
del Consell de Govern i persones de reconeguda trajectòria en l’àmbit de treball del Consorci, però 
externes a aquest, per complementar les estratègies de futur, els noms dels quals serien proposats 
per part de tècnics i per part dels membres del Consell de Govern. El president proposa celebrar la 
sessió un dimecres abans de finals d’any i el gerent comenta que mirarà de lligar les agendes amb 
els tècnics d’MCRIT per fer possible aquesta trobada, la data de la qual comunicarà el més aviat 
possible als membres del Consell de Govern durant els propers dies. 
 
S’acorda procedir d’aquesta manera proposada, sense més comentaris. 
 
 
6.- ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE LES RIBES DEL TER I DEL FRESER, 
PER A L’ANY 2011. 
 
 
El president demana al gerent que expliqui en què consisteixen aquestes actuacions. El gerent 
comenta que el Consorci Alba-Ter, conscient que un dels grans problemes amb que es troben els 
ajuntaments consorciats és el de la neteja i condicionament de les lleres del Ter i el Freser, va 
redactar el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011”, tenint 
en compte les propostes rebudes dels diferents ajuntaments, presentant-lo a la convocatòria 
oberta per la Diputació de Girona en conveni amb l’Obra Social “La Caixa”, i que el projecte 
presentat va ser seleccionat i la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió del dia 17 de 
maig de 2011 i, posteriorment, en sessió del 7 de juny de 2011, va acordar la concessió d’una 
subvenció del 72,89% del projecte, exceptuant-ne algunes actuacions. El finançament de l’import 
dels treballs que s’executaran i que queda fora de la subvenció rebuda de la Diputació de Girona, 



haurà d’anar a càrrec dels mateixos ajuntaments, possibilitat que ja es va contemplar des del 
primer moment en que es va proposar la redacció del projecte.   
 
Tanmateix, l’ajuntament de Sant Pau de Segúries, en data 29 d’agost de 2011 va entrar al registre 
general del Consorci Alba-Ter una carta on ens adjuntaven certificat adoptat per la junta de 
govern local en relació al projecte “actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i 
Freser 2011”. En ell ens comunicaven que renunciaven a la subvenció sol·licitada pel Consorci 
Alba-Ter, concedida per la Diputació de Girona, en conveni amb l’Obra Social “La Caixa” per import 
de 6.264,22 euros.  
 
El Consorci va demanar a tots els ens consorciats si volien presentar una nova convocatòria per tal 
de no retornar l’import desestimat per l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries. Les propostes 
rebudes han estat dels Ajuntaments de Setcases, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Bescanó, 
Salt, La Tallada i Gualta. Per tot això, i per tal d’establir els llocs on es realitzarà la nova actuació, 
sempre i quan la Diputació de Girona ho autoritzi, i havent-se explicat per part del gerent els 
aspectes concrets i les consideracions tècniques segons l’anàlisi portat a terme des dels serveis 
tècnics del Consorci Alba-Ter, s’adopta el següent acord: 
 
Primer – Escollir els projectes dels Ajuntaments de Gualta i de Bescanó, pel que fa als trams on 
es realitzarà la nova actuació del projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del 
Ter i Freser 2011”. 
 
Segon –  Facultar el Sr. Jordi Munell i Garcia, president del Consorci Alba-Ter, per a la signatura 
dels corresponents convenis. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als ajuntaments, als efectes oportuns. 
 
Finalment, també es considera que, en el supòsit que des dels serveis tècnics de la Diputació es 
desestimi alguna d’aquestes propostes, s’opti en tercer lloc per la proposta presentada per 
l’Ajuntament de Ripoll. S’aprova aquest punt per unanimitat. 
 

 
 
7.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No es presenten mocions, ni temes per urgència. 
 
 
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 el gerent emet un informe, lliurat a cadascun dels membres, a través del qual el 
gerent del Consorci Alba-Ter, el Sr. Ponç Feliu Latorre, informa de la seva gestió als membres del 
Consell de Govern (període comprès entre el 8 d'agost i el 24 d’octubre de 2011). 
 



 
9.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 

a) Estat de tresoreria:  
 
El gerent explica l’estat de la tresoreria actual, la previsió d’ingressos i la possibilitat d’haver de 
demanar una pòlissa de crèdit, atesa la poca liquiditat i atesa necessitat de contractar i fer 
efectius els pagaments, de diferents actuacions del Life i de l’Interreg, projectes els quals 
aporten les quantitats econòmiques previstes, però sempre a factura pagada. En el cas del 
LIFE, caldrà certificar gran part de la despesa (i haver-la pagat) abans de març de 2012, de 
manera que es pugui certificar aquesta despesa i així poder-la ingressar al cap de 105 dies; si 
no es fa d’aquesta manera, no es podrà certificar fins la darrera certificació, prevista pel març 
de 2014. Paral·lelament a aquests fets de problemes de tresoreria, el gerent explica que hi ha 
pendents uns ingressos per part de la Diputació de Barcelona i per part de la Generalitat de 
Catalunya (a través del Conveni de Conveni de La Caixa) i una menor aportació de la prevista 
per part d’ATLL, que fan que sigui necessari fer una nova recerca de finançament, aspecte que 
es parlarà més endavant al punt f). Pel que fa als problemes possibles de tresoreria, el Sr. Pere 
Prat comenta que un cop feta la reunió a la Direcció General de Medi Natural la setmana 
vinent, on s’ha d’aclarir quan es rebran els 150.000 € pendents per part de la Generalitat, es 
torni a valorar la conveniència o no de sol·licitar el crèdit.  
 
b) Estat d’execució de l’Interreg IV A (Concessió de pròrroga, visites programades, 

projectes pendents, etc..). 
 
El gerent explica que s’ha concedit la pròrroga d’un any més per a concloure les actuacions 
pendents dins de l’Interreg i per tant, durant l’any 2012 es podran acabar de fer actuacions, 
amb els prop de 18.000 € romanents en el moment actual. S’explica també que es farà una 
convocatòria als diferents Ajuntaments i s’estudiarà quines actuacions es poden fer durant 
l’any vinent amb aquest cofinançament. D’altra banda, s’explica també que hi ha previstes 5 
visites entre aquest final de 2011 i tot el 2012, sigui visitant les actuacions realitzades per part 
dels socis francesos o sigui en actuacions realitzades al riu Ter, les quals seran obertes a 
l’assistència dels membres del Consell de Govern. Properament el gerent proposarà les dates. 
El president proposa de fer la primera visita després del dia 20 de novembre. 

 
c) Estat d’execució del LIFE Riparia-Ter (model de contractació de les diferents 

obres, calendari d’actuacions, etc..). 
 
El gerent explica en quin punt es troba el Projecte LIFE, la previsió del calendari i l’inici de les 
actuacions els propers mesos (a poder ser, gran part haurien d’estar executades abans del 
març de 2012, com s’ha explicat el punt a) ). En aquest sentit, es comenta el model de 
contractació, i es creu pertinent de fer-ho com es proposa per part dels tècnics del Consorci i 
de la gerència, que és amb la contractació genèrica per cadascuna de les actuacions, de 
manera que es faciliti la feina administrativa, tècnica, de seguiment i de control, i alhora es 
puguin obtenir majors millores o rebaixes econòmiques més elevades. Es valora positivament 
aquesta proposta de procediment de contractació. 

 
 

d) Resolució provisional de la convocatòria de la tècnica AODL. 
 



El gerent comenta que, encara que de forma provisional, s’ha resolt favorablement la 
convocatòria que s’havia sol·licitat per a la subvenció de la plaça d’AODL de tècnic en Turisme, 
que actualment ocupa la Sra. Estel Sleep. Es valora positivament la resolució. 

 
e) Visites a Ajuntaments pendents de consorciar-se. 
 
El president i el gerent expliquen que hi ha encara 6 ajuntaments riberencs pendents de 
formar part del Consorci, i que la intenció és anar-los a veure per a convidar-los a integrar-s’hi. 
S’acorda de repartir-se les visites entre els diferents representants, sempre acompanyats del 
gerent. La Sra. Rosa Pòrtulas, el Sr. Josep Rafús, el Sr. Pere Prat i el president Sr. Jordi Munell, 
s’ofereixen a fer les visites als Ajuntaments esmentats, propers al seu territori. El gerent 
comenta que ja lligarà les agendes durant els propers dies. 

 
f) Proposta de mecenatge d’empreses per la Ruta del Ter. 
 
El president explica la proposta d’anar a visitar empreses del territori, vinculades al riu Ter, per 
a demanar-los col·laborar d’alguna manera o altra amb el Consorci, fet que pot servir per a 
millorar el finançament i alhora per a implicar-les en el nostre projecte, el nostre riu i el nostre 
territori. Els propers mesos es farà èmfasi en aquesta proposta i tots els membres del Consell 
de Govern aproven aquesta idea i s’ofereixen d’anar a fer visites a les diferents empreses dels 
seus àmbits i territoris més propers. 

 
g) Conveni Fecsa-Endesa àguila pescadora. 

 
El gerent explica l’origen del projecte de reintroducció, la idea de treballar amb una espècie 
emblemàtica i que té “efecte paraigües”, i alhora reclam i atractiu en tot el territori del riu. 
També explica l’acord establert des de fa temps amb Fecsa-Endesa per a patrocinar el projecte 
de reintroducció de l’àguila pescadora. Tanmateix, fa avinent que en la situació actual 
d’incertesa econòmica, cal valorar molt bé aquesta opció, abans que destinar aquests 
potencials recursos per part d’una de les empreses que més obtenen del Ter (i per tant que 
més poden destinar al Consorci) a altres projectes que podrien satisfer més els interessos dels 
Ajuntaments i ens integrants del Consorci, especialment després d’haver vist que l’estudi de 
viabilitat deixa clar que cal fer molta inversió territorial (soterrament de línies, millora de 
boscos de ribera, limitació de freqüentació, etc.) abans de començar directament la 
reintroducció física amb exemplars. A més, si es tira endavant la proposta de reintroducció, el 
Consorci no n’obtindrà directament cap benefici econòmic, atès que fins i tot el seguiment i 
tasques tècniques no podran ser facturades perquè el Consorci no pot emetre factures, pel fet 
d’estar en projectes europeus i ser exempt d’IVA. En aquest sentit, hi ha diverses 
intervencions, una d’elles del Sr. Jordi Fàbrega, comentant que si el projecte ja està recolzat i 
compromès des de Fecsa-Endesa, pot seguir tirant endavant i que també és interessant 
perquè, més enllà de la reintroducció, també donarà feina a certes empreses i tècnics en 
diferents matèries ambientals. El Sr. Pere Prat comenta que podríem anar-los a fer una visita 
amb la persona responsable, el Sr. Antoni Palau, a Lleida, a la qual el president comenta que 
ell hi assistirà. D’altra banda, respecte la facturació, el Sr. Genís Dalmau comenta que caldria 
estudiar bé totes les opcions, a veure si es pot fer algun tipus de certificació o emetre alguna 
factura de tipologia determinada, que ens permeti obtenir algun rendiment més del projecte, 
en cas que tiri endavant. L’interventor i la secretària es comprometen a estudiar-se totes les 
opcions. Finalment, el Sr. Josep Rafús comenta que, en cas que no es pugui facturar, les 
empreses que duguin a terme el projecte, poden col·laborar amb ajudes al Consorci, anuncis a 



la pàgina web, etc. Es decideix, doncs, demanar hora al Sr. Antoni Palau i valorar totes les 
possibilitats de col·laboració entre el Consorci i Fecsa-Endesa un cop realitzada. 

 
 

h) Ajuntaments interessats en assistència als Consells de Govern (Sant Joan de les 
Abadesses, C.C. La Selva i Cervià de Ter). 

 
Tal i com es va comentar a l’Assemblea, i sabent per part del gerent que els Ajuntaments de 
Sant Joan de les Abadesses, Cervià de Ter i el Consell Comarcal de La Selva havien mostrat el 
seu interès en assistir als Consells de Govern, el president proposa que es convidi amb veu i 
sense vot a aquests tres representants, acord que s’aprova per unanimitat, però amb la 
puntualització que del Consell Comarcal de La Selva només hi assisteixi un dels dos 
representants. 
 
i) Ruta del Ter (tram nou C-17, Ruta del Freser, concurs mensual, etc.) 

 
El gerent explica que s’ha pogut resoldre el tram conflictiu de la C-17 entre Ripoll i Borgonyà, i 
el president explica els detalls de la sortida del tram de Ripoll. D’altra banda, la Ruta del Freser 
serà una realitat ben aviat, perquè s’està acabant la senyalització aquestes setmanes, de 
manera que, tant una actuació com l’altra estaran a punt per ser públicament presentades. El 
president també és del parer que seria bo fer la una presentació formal en roda de premsa i 
alhora serviria per presentar els membres del Consell de Govern d’aquest territori o tots els qui 
hi puguin assistir. Finalment el gerent parla del concurs mensual i es creu oportú de seguir-lo 
fent, encara que sigui fora del marc de la revista “descobrir” que és el que es duia a terme fins 
al moment per fer-ne difusió, encara que amb aportació econòmica des del Consorci, que es 
creu que ara ja no seria necessària. 

 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Surten diverses preguntes: 
 

 A petició del Sr. Pere Prat, el gerent comenta que farà un correu donant els telèfons i 
correus electrònics de tots els membres que integren el Consell de Govern. 

 El Sr. Josep Rafús proposa de fer algunes reunions obertes a diferents Ajuntaments alhora, 
per explicar el Consorci, les seves finalitats i objectius, el que oferim i els serveis que 
donem als Ajuntaments, etc. Es proposa d’estudiar aquesta opció un cop haguem visitat 
tots els Ajuntaments pendents de consorciar-se, per d’aquí a uns mesos. 

 El Sr. Pere Pujolràs pregunta per l’estat del projecte del tram de la Ruta del Ter a Sant Julià 
de Ramis. El gerent explica que s’ha reunit amb el gerent de Vies Verdes, el Sr. Gerard 
Darnés, i que aquest li ha comentat que és altament probable que el Ministeri assumeixi la 
totalitat aquest projecte segons les darreres converses, encara que no de forma immediata, 
raó per la qual s’ha fet un canvi de destinació del PUOSC des del Consorci, destinant els 
50.000 € previstos inicialment per aquest tram, a millores a la Ruta del Ter als trams de 
Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls. El president 
diu que farà una trucada de caràcter més polític per interessar-se sobre l’estat de la 
sol·licitud de canvi de destinació. 

 El Sr. Jordi Fàbrega posa damunt la taula la problemàtica dels cabals del Ter al curs mig i 
baix, especialment pel tema del cabal de la Sèquia Monar, molt escàs els darrers dies. La 



Sra. Marta Payeró comenta que és un tema prioritari del Consorci i, ja en el seu moment es 
va constituir la Plataforma del Ter, de la qual el president del Consorci, Sr. Francesc 
Camps, n’era alhora el president. El gerent diu que farà arribar als membres del Consell de 
Govern tota la documentació que en el seu moment es va fer arribar als Ajuntaments, com 
les mocions sobre aquesta qüestió. Des del Consell de Govern s’acorda estudiar-la i 
comentar-ho per correu electrònic i, si es creu convenient i la problemàtica dels darrers 
dies pel poc cabal a la ciutat de Girona i a la Sèquia continua existint, fer-la arribar als 
diferents Ajuntaments i altres administracions competents. 

 El Sr. Genís Dalmau i també el Sr. Jordi Munell, comenten que una opció per tenir majors 
ingressos podria ser a través dels anuncis d’empreses a la web del consorci, fet que es 
recolza i en el qual es proposar treballar-hi properament. 

 Arrel d’un comentari genèric sobre les finances de l’ACA, el Sr. Pere Prat aprofita per 
explicar als membres nous l’opció que feia temps s’havia treballat, de ser administració 
actuant amb gestió de depuradores i que va quedar aturada en el seu moment. El conjunt 
del Consell de Govern es congratula que no haver encetat aquesta línia, ja que a hores 
d’ara seria un problema econòmic a afegir, a tenor de la situació del finançament crític de 
l’ACA a consorcis i administracions gestores d’estacions depuradores d’aigües residuals. 

 El Sr. Pere Pujolràs pregunta per l’estat del projecte dels recs del Baix Ter, compromís del 
Sr. Puxeu quan va visitar la comarca fa un any. El gerent comenta que s’han fet gestions 
amb l’empresa pública Tragsa, alhora que s’ha traslladat tot l’avantprojecte (memòria 
valorada) als tècnics del departament competent de Madrid, els quals l’han valorat molt 
favorablement, segons converses recents. Tanmateix, caldrà esperar veure les prioritats del 
nou govern de l’Estat, fruit de les eleccions del dia 20 de novembre. 

 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a dos quarts 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 en funcions i per la Secretària que en dono fe. 
 
 
La Secretària,        El President,  
Maria Victòria Colom Canal      Jordi Munell Garcia  
 
 
 
 
 
 
 
  


