
 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 

Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 04/12 
Caràcter: Ordinari 
Data: 19 de setembre de 2012 
Horari: de 16h a 17:50h 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 Verges: Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Vic: Sr. Josep Rafús i Isern 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs i Feixas 
Ajuntament de Girona: Sr. Jordi Fàbrega i Vilà 
Secretària: Sra. Maria Victòria Colom i Canal 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent: Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Com a convidats a la sessió hi assisteixen els representants de: 
 
Consell Comarcal de La Selva: Moisès Garcia i Milans (en qualitat d’oient habilitat 
especialment pel Consell). 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Ramon Roqué i Riu (en qualitat 
d’oient habilitat especialment pel Consell). 
Ajuntament de Cervià de Ter: Sr. Héctor Ugalde i Rojo (en qualitat d’oient habilitat 
especialment pel Consell). 
 
Excusen l’assistència: 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou 
Ajuntament de Salt: Sra. Rosa Pòrtulas i Viladomat 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burgués 
Ajuntament de Les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
 
 
 
 
 
 



Ordre del dia 

 
 
 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 20 de juny de 2012 
2. Ratificació Decrets de Presidència 
3. Aprovació del compte general de l’any 2011 
4. Creació de l’associació “Ter Actiu” 
5. Proposta de conveni d’actuacions de manteniment, conservació i millora de 

lleres amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
6. Informe de gerència 
7. Informacions diverses 

a) Canvis a la web, InfoTer, imatge, logotip, nom, etc. 
b) Visites a ens i empreses (Fundació Mascort, Fundació Catalunya Caixa, 

Fonter, Laboratoris Hipra, etc.) 
c) Nous projectes presentats o en preparació (nou Life, Microprojectes 

Eurodistricte, projecte fluvial Euroregió, Fundació Obra Social “La 
Caixa”, projecte europeu del turisme transnacional). 

8. Mocions o temes per urgència 
a. Aprovació de la Moció pels cabals del Ter presentada públicament en 

Roda de Premsa el dia 21 de juliol 
9. Precs i preguntes 

 
 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
El gerent del Consorci, Ponç Feliu, lliura a tots els assistents un dossier que porta per 
indicació: “Consell de Govern Consorci Alba-Ter. Salt, 19 de setembre de 2012” i que 
recull la informació relativa a cada punt de l’ordre del dia.  
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 20 DE JUNY DE 2012. 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 20 de juny de 
2012, tramesa amb anterioritat 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.  
 
 

 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA  
 
El Gerent explica que el Consell de Govern ha de ratificar els Decrets de Presidència 
signats pel President Sr. Jordi Munell i Garcia, corresponents al període entre el 21 de 
juny de 2011  i el 19 de setembre de 2012, que s’adjunten a continuació. 
 



2.1._ D’acord amb el Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 
16 de juliol de 2012, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
 

Primer.-  Ratificar la resolució signada pel president senyor Jordi Munell i Garcia, en 
data 16 de juliol de 2012, amb el següent contingut: 
 
 
“Exp. Núm. 27/12 

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 
 

Atès que el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2012, va 
aprovar l’expedient de contractació i convocatòria de licitació del contracte de serveis per  l’execució de les 
actuacions incloses al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses del projecte “d’adequació i millora 
de diversos trams de la Ruta del Ter”. 
 
Atès que, d’acord amb la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars, i d’acord amb el que 
disposa l’article 320.1 de la TRLCSP no es constituirà Mesa de Contractació. La clàusula 15 del mateix plec, 
determina que els criteris de valoració que serviran de base per a l’adjudicació del contracte, seran el preu 
ofert i les millores ofertades.  
 
Atès que en l’acord d’aprovació anteriorment esmentat, el punt 4 autoritzava el president del Consorci 
Alba-Ter, a adjudicar  el contracte.  
 
Atès, doncs, que avui mateix s’ha procedit a l’obertura de les proposicions presentades i segons l’informe 
tècnic emès pel Tècnic del Consorci Sra. ESTEL SLEEP I RONQUILLO, es proposa contracta la Fundació 
MAP, que ascendeix a TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS  VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS (34.387,38 euros) IVA NO INCLÒS, i unes millores en el manteniment de TRES MIL CENT 
EUROS (3.100,00 euros) IVA NO INCLÒS. 
 
D’acord amb tot el que s’ha dit, he resolt:  
 
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 “adequació i millora de diversos 
trams de la Ruta del Ter” de les actuacions incloses al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses a  
l’empresa FUNDACIÓ MAP, per un import de 34.387,38 €  IVA exclòs d’acord amb la seva oferta.  
 
Segon.-  DISPOSAR la despesa de 34.387,38 € (IVA exclòs), derivada d’aquesta contractació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 172R 61905 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.  
 
Cinquè.-  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. 

Sisé.- Traslladar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió que 
celebri, per a la seva ratificació.” 

 
 
El gerent explica que les obres ja estan pràcticament executades i que es farà una 
visita amb la premsa properament. Es valora molt positivament per part de l’alcalde de 
Sant Joan de les Abadesses, Sr. Ramon Roqué, aquesta actuació. 
 
 

2.2._ D’acord amb el Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 
20 de juliol de 2012, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 



 

Primer.-  Ratificar la resolució signada pel president senyor Jordi Munell i Garcia, en 
data 20 de juliol de 2012, amb el següent contingut: 
 

 
“JORDI MUNELL I GARCIA, President del Consorci Alba-Ter, 
 
La Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria per la concessió de subvencions Eurodistricte per al 
desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer. D’acord la resolució 
PRE/1417/2012 de 9 de juliol de 2012 (DOGC 6172, de 17 de juliol de 2012). 
  
En aquest context el Consorci Alba-Ter ha preparat la proposta “Els recs històrics, una realitat 
transfronterera per valoritzar. Prospecció i disseny d’una estratègia transfronterera de dinamització i 
valorització territorial”, que vol presentar a la convocatòria esmentada.  
 
Per tot això,  
 
HE RESOLT, 
 
Primer – Aprovar la proposta “Els recs històrics, una realitat transfronterera per valoritzar. Prospecció i 
disseny d’una estratègia transfronterera de dinamització i valorització territorial” i presentar-la a la 
convocatòria 2012 de subvencions Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a 
l’Espai Català Transfronterer de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon –  Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió 
que se celebri, per a la seva ratificació.” 
 
 

Segon.- Facultar el president del Consorci Alba-Ter, senyor Jordi Munell i Garcia, per a 
la signatura de la documentació necessària per a l’execució d’aquest acord. 
 
El gerent explica que és una oportunitat per a poder fer un projecte juntament als socis 
del projecte Interreg, i en concret sobre una qüestió d’elevat interès com són els recs 
històrics, els quals tenen un gran interès patrimonial i natural.  
 
 

2.3._ D’acord amb el Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 
5 de setembre de 2012, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 

 
 

Primer.-  Ratificar la resolució signada pel president senyor Jordi Munell i Garcia, en 
data 5 de setembre de 2012, amb el següent contingut: 
 

 
“JORDI MUNELL I GARCIA, President del Consorci Alba-Ter, 
 
La Diputació de Girona conjuntament amb la Fundació La Caixa tenen signat un conveni de col·laboració 
emmarcat dins el  Projecte per la preservació i difusió dels valors naturals de la Demarcació de Girona, per 
l’anualitat 2012. 
  
En aquest context el Consorci Alba-Ter ha preparat un informe realitzat pels serveis tècnics del Consorci 
en relació al projecte de control d’espècies al·lòctones invasores que causen una problemàtica ambiental 
en alguns trams del nostre riu, “Control de la budleia (Buddleja davidii Franchet)”, amb la finalitat de 
donar continuïtat al projecte dut a terme per part del Consorci els últims anys. 
. 
Així mateix, el Consorci Alba-Ter pren el compromís de continuar vetllant per a la millora dels hàbitats 
fluvials a través de l’eliminació i control d’aquesta espècie exòtica invasora al llarg dels propers cinc anys 
com ja ha anat fent des de l’any 2006 al curs Alt del riu Ter, i garantir així que aquestes actuacions tenen 
continuïtat. 
 
Per tot això,  



 
HE RESOLT, 
 
Primer.- Aprovar l’informe realitzat pels serveis tècnics del Consorci Alba-Ter en relació al projecte de 
control d’espècies al·lòctones invasores que causen una problemàtica ambiental en alguns trams del 
nostre riu, “Control de la budleia (Buddleja davidii Franchet)”. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, que porti a terme aquest projecte a través del Projecte per a 
la preservació i difusió dels valors naturals de la Demarcació de Girona –Conveni de col·laboració Fundació 
“La Caixa” – de la Diputació de Girona, dins l’anualitat 2012. 
 
Tercer.- Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió que 
se celebri, per a la seva ratificació.” 

 
 
Segon.- Facultar el gerent del Consorci Alba-Ter, senyor Ponç Feliu Latorre, per a la 
signatura de la documentació necessària per a l’execució d’aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona, per al seu coneixement i per 
tal que consti a l’expedient de sol·licitud. 
 
 
El gerent explica que enguany la convocatòria de l’Obra Social “La Caixa” a través de la 
Diputació de Girona s’ha vist molt limitada i que no es podran obtenir els fons habituals 
dels darrers anys per a la millora i manteniment de lleres. En aquest sentit, el Sr. 
Ramon Roqué lamenta aquest fet, perquè suposarà perdre possibilitats de fer 
actuacions importants i no donar continuïtat a la tasca feta els darrers anys. De tota 
manera, es valora positivament haver pogut aconseguir finançar aquesta actuació que 
fa temps que es porta a terme. 
 
Els membres del consell de Govern, aproven per unanimitat els acords anteriors. 
 
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2011 
 
El Sr. Pere Prat, juntament a l’Interventor, Sr. Lluís Solé, expliquen el compte general i 
la situació, la qual obligarà a incloure un superàvit en la previsió del pressupost per a 
l’any 2013. El Compte General de l’exercici de 2011, que correspon al pressupost del 
Consorci Alba Ter, ha estat confeccionat d’acord amb el conjunt normatiu següent: 
 
- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març 
- Reial decret 500, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol VI del TRLRHL, 
reglament d’hisendes locals en matèria de pressupostos 
- Instrucció de comptabilitat, Ordre d’Economia i Hisenda 4041, de 23 de novembre, 
pel qual s’aprova el model normal de comptabilitat local. 
- Ordre de 20 de setembre de 1989, d’estructura pressupostària. 
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 
 
D’acord amb aquesta normativa, el Compte General del Consorci Alba Ter, està format 
per: 
 
 BALANÇ DE SITUACIÓ 
 COMPTE DE RESULTATS 
 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 

1. Liquidació pressupost d’ingressos corrents 



2. Liquidació pressupost de despeses corrents 
3. Resultat pressupostari 

 
 ESTAT DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

1. Estat dels drets pendents de cobrament procedents d’exercicis tancats 
2. Estat de les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis 

tancats. 
 

 ESTAT DE LA TRESORERIA 
 ESTAT DEL DEUTE 
 ANNEXOS ALS ESTATS I COMPTES ANUALS 

1. Balanç de sumes i saldos 
2. Estat de les modificacions de crèdit 
3. Romanent de Tresoreria 
4. Estat de les operacions no pressupostàries 
5. Informe d’intervenció 

 
D’acord amb el que disposa l’article 193 del TRLRHL; 
 
Per tot això, es demana el Consell de Govern constituït com a Comissió Especial de 
Comptes l’aprovació dels següents acords, 
 
Primer.- Informar favorablement el Compte General de l’exercici 2011, integrat pels 
estats i documents comptables esmentats. 
 
Segon.- Mitjançant l’edicte en el BOP de Barcelona, el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis de l’entitat, el Compte General amb aquest informe, ha d’estar exposat al 
públic durant un termini de 15 dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es 
puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, 
que han de ser resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. 
 
Sense més comentaris ni intervencions, s’aprova per unanimitat el compte general de 
2011 del Consorci Alba-Ter. 
 
 
4.- CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ “TER ACTIU” 
 
El gerent explica que des de l’equip tècnic del Consorci Alba-Ter, conscients de les 
necessitats d’adaptació als nous temps, a les noves realitats econòmiques, socials, 
polítiques i a les noves oportunitats de recerca de finançaments, s’ha cregut oportuna 
la creació d’un ens que aplegui el sector privat i el propi ens públic, per a seguir 
consolidant la feina realitzada fins al moment. Actualment, el Consorci Alba-Ter treballa 
activament a través de diferents estratègies per a desenvolupar el conjunt de municipis 
fluvials, protegir i divulgar el seu patrimoni natural i cultural, i en definitiva potenciar la 
possibilitats de desenvolupament territorial. En l’esmentat nou marc econòmic i social, 
es fa imprescindible establir lligams sòlids de cooperació entre les entitats públiques i 
les iniciatives privades, fet que permetrà treballar plegats i de forma coordinada per 
assolir les fites de desenvolupament d’aquest territori, augmentant-ne la seva 
competitivitat, optant a majors àmbits de finançament, optimitzant-ne les possibilitats i 
les sinèrgies, i, en definitiva, obrir una nova etapa en el treball del Consorci Alba-Ter 
que permeti majors possibilitats d’execució de projectes i iniciatives que siguin 
susceptibles de generar riquesa i ocupació en el territori. Fruit d’aquests antecedents i 



amb aquesta vocació, es creu d’interès pel futur del Consorci, impulsar la creació d’una 
associació, amb la finalitat de complementar les tasques que es duen a terme des 
d’aquest ens públic, de la mà d’altres agents implicats (entitats, fundacions, món 
científic o educatiu i, molt especialment, la iniciativa privada) per a fomentar, de forma 
conjunta i cooperada, un desenvolupament territorial integral. A més, seria una eina 
que permetria reubicar personal tècnic del Consorci en el cas que no es pogués 
mantenir l’actual estructures per alguna raó (nova llei, ajustament de pressupost, etc.). 
El genera també comenta que es proposa la possibilitat d’anomenar-la “Ter Actiu”.  
 
El Sr. Jordi Munell explica que els inicis d’aquesta proposta foren en la reunió celebrada 
la tardor passada a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, on 
es va explicar que es prioritzava ajudar aquelles iniciatives que tinguessin la implicació 
del sector públic i privat. A més, explica que ell creu que pot ser una eina molt útil, una 
bona oportunitat i que cal simplificar-la al màxim, essent una simple associació i no pas 
cap ens més complex. 
 
El Sr. Pere Prat manifesta que és un moment d’incerteses i que, si bé li sembla bona la 
idea i cal seguir-hi treballant, seria més adequat deixar passar un parell de mesos, tot 
esperant com s’esdevenen els fets, les noves lleis que proposa el Govern Central, etc. 
Proposa que esperem fins al proper Consell de Govern i, tanmateix, fins a l’assemblea, 
atès que cal aprovar-ho per aquest òrgan. 
 
La Sra. Victòria Colom, Secretària, explica que justament aquesta nova llei, en cas 
d’aprovar-se, dificulta més la creació d’ens paral·lels. 
 
El Sr. Lluís Solé, Interventor, manifesta que, si tenim aquesta altra estructura, pot 
incrementar les tasques de funcionament del Consorci, atès que duplicaria algunes 
feines i actualment el Consorci Alba-Ter ja és una estructura amb algunes febleses. 
 
El Sr. Jordi Munell manifesta que hauria de ser un funcionament molt simple, com una 
associació qualsevol, com tantes n’hi ha als nostres pobles i ciutats. Tanmateix, li 
sembla bé el que proposa el Sr. Pere Prat, d’esperar fins al proper Consell de Govern o 
la propera assemblea. 
 
La Sra. Marta Payeró està d’acord en què és una bona iniciativa, que permetria 
importants millores i avenços en la implicació del sector privat, però creu que, 
efectivament, és millor esperar-nos un parell de mesos més, ateses les incerteses 
actuals. 
 
Sense més comentaris es proposa, doncs, seguir-hi treballant, però esperar fins al 
proper Consell de Govern per a prendre la decisió d’impulsar la seva creació. 
 
5.- CONVENI AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER ACTUACIONS DE 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LLERES 
 
El gerent comenta que des de l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha proposat als ens locals 
(Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis), la possibilitat de signar un conveni amb 
aquest ens, per a les actuacions de manteniment, conservació i millora de lleres. 
Aquesta possibilitat, malgrat que no inclou un finançament directe per part de l’ACA, 
permet que el Consorci tingui delegades algunes possibilitats de gestió i que, al seu 
temps, pugui oferir aquest servei als Ajuntaments que ho desitgin, sempre aprofitant 



l’experiència del Consorci en actuacions de manteniment, conservació i millora de 
lleres, la seva visió i criteris de gestió supramunicipals, i l’economia d’escala. 
 
El gerent proposa delegar al President del Consorci la possibilitat de signar aquest 
conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua un cop es concretin els aspectes concrets 
entre els tècnics de l’ACA i del Consorci Alba-Ter a través del projecte que cal redactar 
sobre “criteris tècnics per a l’execució de treballs de manteniment i conservació de 
lleres públiques”. 
 
El Sr. Jordi Munell comenta la seva preocupació pel fet que això signifiqui que l’Agència 
Catalana de l’Aigua no vulgui assumir més inversions, ni manteniment de lleres, un cop 
signats els convenis amb Ajuntaments o amb el Consorci i, per tant, que el fet de 
signar-lo porti implícit acceptar que es deleguen aquestes competències, però sense 
finançament associat.  
 
El Sr. Ramon Roqué comenta que ell té la mateixa percepció. 
 
S’acorda que el gerent farà una reunió tècnica amb l’ACA per esbrinar els detalls del 
conveni i que, tan bon punt es coneguin, facilitarà una reunió entre el responsable de 
l’ACA a les comarques gironines i el President del Consorci Alba-Ter, en la qual, si hi ha 
entesa, es procediria a signat el conveni, atès que s’acorda facultar al president la 
signatura del conveni si es creu oportú i convenient pel Consorci Alba-Ter. Així mateix, 
tan bon punt se sàpiguen més detalls, es faria una carta a tots els ens consorciats per 
explicar-los aquesta qüestió. 
 
 
6.- 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 s’emet la següent relació de visites, reunions, assistència a jornades i 
entrevistes, amb el qual el gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu Latorre, informa de 
la seva gestió als membres del Consell de Govern que se celebra a Salt, el dia 20 de 
juny (període comprès entre el 14 de juny de 2012 i 18 de setembre de 2012). 

 

 14 de juny, 9h. Manlleu. Reunió amb l’Interventor del Consorci, Sr. Lluís Solé, 
per qüestions econòmiques diverses. 

 14 de juny, 13h. Amer. Reunió amb el Sr. Miquel Desoi, per a la possible 
col·laboració de l’empresa HIPRA al Consorci Alba-Ter. 

 15 de juny, 10h. Salt. Reunió amb el Sr Jordi Oliver, per les tasques de 
manteniment i senyalització de la Ruta del Ter. 

 18 de juny, 10h. Barcelona. Director Gral. Medi Natural, Sr. Josep Escorihuela, 
Sra. Concha Marchante i Srs. Quim Pou i Miquel Campos pel nou Projecte Life. 

 18 de juny, 12h. Barcelona. Reunió amb la Sra Anna Sabartés, de l’EuroRegió 
Pirineus-Mediterrània, per possibles col·laboracions i projectes. 

 20 de juny, 9h. Visita a Pals, Estartit i Illes Medes amb els socis de la Catalunya 
Nord pel Projecte Poctefa i posterior dinar. 



 20 de juny, 16h. Salt. Realització de la sessió ordinària del Consell de Govern 
del Consorci Alba-Ter. 

 22 de juny, 10h. Salt. Reunió Sra. Rosa Pòrtulas, Diputació de Girona, pel 
finançament del Projecte Life pendent. 

 25 de juny, 9h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Pere Prat, per qüestions 
econòmiques diverses del Consorci Alba-Ter. 

 26 de juny, 10h. Cassà de la Selva. Reunió a Can Vilallonga amb els Srs. Oriol 
Armet, Miquel Rafa i Ricard Losarcos, de la Fundació Catalunya Caixa 

 27 de juny, 10h. Salt. Reunió amb els Srs. Miquel Campos i Quim Pou, per 
planificar la possibilitat del nou Projecte Life. 

 28 de juny, 10h. Solsona. Assistència a la sessió organitzada pel CTF sobre 
ajuts europeus i finançament de projectes ambientals en el futur.  

 2 de juliol, 12h. Ripoll. Reunió amb el President, Sr. Jordi Munell per despatxar 
diferents qüestions relatives a la Presidència del Consorci. 

 2 de juliol, 19h. Girona. Intervenció i organització de l’acte de presentació del 
llibre “La batalla de l’aigua”, d’Ignasi Aldomà, a la Sala de la Fundació Valvi. 

 3 de juliol, 10h. Salt. Reunió amb la Sra. Anna Ribas i la Sra. Ester Batlle, per 
projecte de l’inventari de fonts de la Ruta del Ter finançat per AGBAR. 

 4 de juliol, 9h. Salt. Sessions de les Comissions Informatives del Projecte Life 
amb els representants d’Ajuntaments, administracions, etc. 

 6 de juliol, 10h. Girona. Reunió amb el Sr. Marc Marí, tècnic de Medi Ambient 
de la Diputació de Girona, sobre l’aportació econòmica de l’ens dins el P. Life. 

 6 de juliol, 13h. Camprodon. Reunió amb l’alcalde i regidors, per explicar el 
projecte de millora del traçat de la Ruta del Ter al seu pas pel municipi. 

 9 de juliol, 9:30h. Manlleu. Reunió amb l’Interventor, Sr. Lluís Solé, i amb el 
Vice-President, Sr. Pere Prat, per qüestions econòmiques del Consorci. 

 10 de juliol, 8:30h. Barcelona. Realització d’una conferència en el marc d’una 
jornada sobre ens locals a la Diputació de Barcelona 

 10 de juliol, 12:30h. Barcelona. Juntament al Present, signatura del conveni i 
posterior dinar, amb la Sra. Victòria Martínex Frailes i altres directius d’AGBAR. 

 11 de juliol. 8h. Manlleu. Visita als espais en custòdia del riu Ter a diferents 
punts d’Osona, juntament al Sr. Marc Ordeix del CERM. 

 12 de juliol, 8:30h. Girona. Reunió amb el Sr. Àlex Rocas, Director de l’ACA a 
Girona, per la possibilitat de poder ser ens competent en certa gestió del Ter. 

 13 de juliol, 09h. Girona. Reunió amb el Sr. Josep Vila i la Sra. Anna Ribas 
sobre l’organització de la Summer School i el Congrés del Life l’estiu de 2013 

 13 de juliol, 12h. Manlleu. Reunió amb El Sr. Jorge de l’empresa Telefònica, per 
fer millores i reduir despeses de les línies telèfoniques i connexions Internet 

 16 de juliol, 12h. Ripoll. Reunió amb el President, Sr. Jordi Munell per despatxar 
diferents qüestions relatives a la Presidència del Consorci. 

 17 de juliol, 10h. Cassà de la Selva. Reunió amb el Sr. Miquel Rafa i el Sr. Oriol 
Armet, pel projecte turístic juntament a la Fundació CX i el Consorci Gavarres.  

 20 de juliol, 15h. Girona. Reunió amb el Sr. Toni Llobet, per la realització de la 
guia de fauna i flora del riu Ter. 

 21 de juliol, 12h. Girona. Roda de Premsa a l’Ajuntament, amb al President i 
diversos membres del Consell de Govern i el Sr. Carles Puigdemont. 

 16 d’agost, 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Toni Llobet, per la realització de la guia 
de fauna i flora del riu Ter. 

 19 d’agost, 19h. Prada de Conflent. Reunió amb el Sr. Carles Barriocanal, per la 
ponència a la UCE. 

 20 d’agost, 9h. Prada de Conflent. Realització d’una conferència sobre el 
Consorci Alba-Ter en el marc del curs sobre Medi Ambient de la UCE. 



 21 d’agost, 10h. Salt. Visita del Sr. Simon de l’empresa Telefònica, pel 
muntatge de les noves línies telefòniques. 

 22 d’agost, 10h. Ripoll. Reunió amb el Vicepresident Sr. Pere Prat, i el 
President, Sr. Jordi Munell, per planificar el nou pressupost i plantilla per 2013. 

 22 d’agost, 13h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Jordi Baucells, del Grup de 
Naturalistes d’Osona i alhora regidor de Taradell. 

 23 d’agost, 10.15h. Salt. Entrevista amb el Sr. Ramon Castelló de Ràdio 4, 
sobre el Consorci Alba-Ter i la Ruta del Ter. 

 23 d’agost, 12h. Banyoles. Reunió amb el Sr. Quim Pou i el Sr. Miquel Campos, 
per a preparació del nou Projecte Life. 

 24 d’agost, 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Jordi Oliver, per les tasques de repàs 
de l’estat i la senyalització de la Ruta del Ter. 

 27 d’agost, 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Lluís Ball-llosera, de l’ANG, per a la 
col·laboració del Consorci en el Concurs de Fotografia Naturalista. 

 28 d’agost, 11h. Banyoles. Reunió amb el Sr. Quim Pou i el Sr. Miquel Campos, 
per a preparació del nou Projecte Life. 

 29 d’agost, 10h. Santa Coloma de Farners. Reunió amb el Sr. Pep Gesti del 
Projecte Selwa, Consell Comarcal de La Selva. 

 29 d’agost, 19h. Camprodon. Realització d’una conferència oberta al públic, 
sobre el Consorci Alba-Ter i la Ruta del Ter. 

 31 d’agost, 12h. Jafre. Visita de camp per veure l’estat de les obres de 
construcció a les basses de l’Illa d’Avall de Jafre. 

 31 d’agost 13h. Reunió amb el Sr. Jordi Sargatal, Gerent de la Fundació 
Mascort, per possibles col·laboracions 

 3 de setembre, 10h. Les Cluses. Reunió, juntament al President, amb el Sr. Alex 
Puignau i tècnics del SIVU-TECH i el Consorci Alba-Ter, per projectes de futur. 

 3 de setembre, 15h. Elna. Reunió-visita, juntament al President i tècnics 
d’ambdós ens, al rec d’Elna, guiats pel Sr. Subirats, Tinent d’Alcalde d’Elna. 

 5 de setembre, 10h. Girona. Reunió amb el Sr. Àlex Rocas (ACA), per diferents 
temes (ELA, nou Life, font a Susqueda, conveni de competències, budleia, etc.) 

 5 de setembre, 14h. Anglès. Lliurament a Maria Xifra (persona en substitució 
seva), del cartell amb logotips del Poctefa per penjar a la nau de la Burés. 

 6 de setembre, 10h. Manlleu. Reunió amb l’interventor, Sr. Lluís Solé, per 
diferents qüestions econòmiques del Consorci. 

 6 de setembre, 12h. Manlleu. Reunió amb el Director de l’Oficina de Caixa 
Catalunya, juntament a l’interventor, per sol·licitar diferents qüestions 

 7 de setembre, 9h. Salt. Reunió amb el Sr. Natán, d’Iberbanda, per la 
possibilitat de connexió de telèfons i internet a la seu de Salt. 

 7 de setembre, 11h. Amer. Reunió, juntament al Sr. Moisès Garcia, amb el Sr. 
Josep Polo, Cap de l’empresa Fonter, per sol·licitar col·laboració de l’empresa. 

 13 de setembre, 11h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Aitor Doñate, Diputació de 
Barcelona, per a la nova web del Consorci. 

 14 de setembre, 10h. Salt. Reunió al Sr. Josep Capellà pel projecte de difusió 
turística amb la Fundació Catalunya Caixa. 

 17 de setembre, 13h. Susqueda. Visita amb els Srs. Carles Baserba (ACA), Jordi 
Camps (Canalitzacions Girona) i Sra. Eva Vinyola, regidora, per la font d’AGBAR.  

 18 de setembre, 10h. Bescanó, Sant Gregori, Salt i Girona. Visita de les obres 
del Projecte Life amb el Sr. Xavier de Fitor Forestal. 

 
 
Paral·lelament a les reunions, visites, assistència a jornades tècniques, presentacions i 
realització de conferències, el gerent ha coordinat les tasques tècniques i 



administratives durant aquest període, amb especial dedicació a projectes com el 
POCTEFA, Life Riparia Ter, etc. així com buscar oportunitats de realitzar nous projectes 
al territori de l’àmbit a través d’empreses privades i a través de noves oportunitats de 
projectes per al futur. Igualment s’han destinat novament molt esforços a qüestions 
econòmiques, per buscar finançament per estructura i per projectes. 
 

Manlleu, 17 de setembre de 2012. 

 

7.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
 
El gerent explica diferents qüestions relatives als següents punts: 

 
a) Canvis a la web, InfoTer, imatge, nom: 
 
El gerent mostra la proposta de la nova imatge i disseny (amb el nom 
“comercial” de “Consorci del Ter”, malgrat que el nom legal continua essent 
“Consorci Alba-Ter”). Així mateix, explica la nova proposta de web gràcies a 
la Diputació de Barcelona, que la faria de forma gratuïta i de la qual en 
derivaria de forma automàtica l’edició de l’Infoter. S’aproven aquestes 
propostes de canvis i millora en el logotip, nom, web, etc. per acord de tots 
els presents. 
 
b) Visites a ens i empreses (Fundació Mascort, Fundació Catalunya Caixa, 

Fonter, Hipra, etc.). 
 
El gerent comenta que ha fet gestions diverses amb aquestes i altres 
empreses i que algunes d’elles estan resultant existoses (Fibran, Fonter, 
etc.). També comenta novament que agraeix la implicació dels regidors i 
alcaldes per acompanyar-lo a veure aquestes empreses. 
 
c) Nous projectes presentats o en preparació (nou Life, Microprojectes 

Eurodistricte, projecte fluvial Euroregió, Fundació Obra Social “La 
Caixa”, projecte europeu del turisme transnacional, etc.). 

 
El gerent explica els nous projectes que s’estan presentant, que han estat 
presentats o que s’està treballant per presentar-los en el futur. 
 
Finalment, en base a l’informe de gerència i a les qüestions que van sortint, 
el gerent explica altres qüestions per al coneixement general, com les 
actuacions per la nova font a la pista dels embassaments gràcies a l’ajuda 
d’AGBAR, com la visita del dia 28 de setembre del Director General de Medi 
Natural Sr. Escorihuela, com les visites a la Catalunya Nord amb els socis 
del projecte POCTEFA els dies 3 i 26 d’octubre, com la creació de la 
categoria “Premi Ter” al Concurs de Fotografia Naturalista de l’ANG o com 
les xerrades i conferències que s’han impartit per part del gerent 
(Camprodon, Universitat Catalana d’Estiu a Prada, Diputació de Barcelona, 
etc.). 
 

 
8.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 



 
 
a) Moció pels cabals del Ter: 
 
 Antecedents: 
  
 El passat 21 de juliol, fruit de les notícies aparegudes als mitjans i al 
posicionament de moltes entitats, ens locals i altrs institucions en relació a la possible 
privatització d’Aigües Ter-Llobregat, el Consorci Alba-Ter va consensuar a través del 
seu Consell de Govern, una proposta de Moció, la qual va ser presentada als mitjans 
en una roda de premsa celebrada a l’Ajuntament de Girona. Es proposa, tot seguit, 
ratificar-la formalment en aquesta sessió ordinària del Consell de Govern del Consorci 
Alba-Ter. 
 
 

Exposició de motius: 
 
El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, ens supramunicipal format per 56 
Ajuntaments i 5 Consells Comarcals de la conca del Ter que treballa per a la 
conservació del riu Ter i els seus hàbitats, per a la revalorització del patrimoni cultural 
associat a l’aigua, i per al desenvolupament territorial i la dinamització econòmica 
d’aquestes comarques, ha estat coneixedor de l’Avantprojecte d’explotació d’obres per 
a la licitació del contracte administratiu de gestió i prestació del servei d’abastament 
d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL (Aigües Ter-Llobregat), el qual fou publicat al DOGC 
número 6139 de 31 de maig de 2012. Aquesta empresa pública adscrita al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, creada l’any 1990 i que abasteix gran part de 
la població de les comarques barcelonines, ha acumulat un important dèficit econòmic 
els darrers anys que obliguen al Govern de la Generalitat a prendre mesures per 
revertir-ne l’actual situació.  

 
En aquest sentit, i tenint en compte que gran part de l’aigua que gestiona ATLL és 
provinent de la conca del riu Ter (amb una captació l’any 2009 de prop de 158,5 Hm3), 
el Consorci Alba-Ter manifesta que el territori cedent d’aquesta aigua ha de tenir un 
important paper en aquest procés. 
 
El Consorci Alba-Ter ha tingut en tot moment -i especialment en els períodes de 
sequera i de forta mobilització social i popular-, un paper institucional, coherent i 
propositiu, essent un organisme que ha fet possible un diàleg fluïd entre el territori i el 
Govern de la Generalitat de Catalunya. A més, des de fa molts anys treballa per 
l’entesa territorial, cercant solucions globals en la gestió de l’aigua a Catalunya, com ho 
testimonien els actes organitzats la passada primavera, amb la publicació al mes de 
maig del llibre “El transvasament del riu Ter; present, passat i futur d’una realitat 
incòmode” de l’Ateneu Naturalista de Girona  o la presentació al mes de juny del llibre 
“La batalla per l’aigua” d’Ignasi Aldomà, sempre en la línia d’aportar solucions viables, 
possibilistes i realistes a una gestió de l’aigua al nostre país que no sempre passi per 
obtenir el recurs a través d’un transvasament sistemàtic que està perjudicant el riu 
Ter. En aquest sentit, les propostes treballades des d’entitats rellevants i 
representatives de les comarques de Girona (aglutinades sota la Plataforma del Ter) i 
de les comarques de ponent (Compromís per Lleida), apunten a solucions possibles i 
justes per garantir la distribució d’aigua arreu de Catalunya sense dependre únicament 
del Ter, a través d’interconnexions de xarxes provinents de diferents conques, segons 
la disponibilitat de cadascuna d’elles. Aquestes propostes, recolzades pel Consorci 



Alba-Ter, possibiliten una reducció de l’aportació de l’aigua del Ter, però alhora un 
compromís solidari d’aquest territori amb el conjunt de Catalunya, sempre 
complementat per aigües d’altres conques catalanes quan això sigui necessari. 
 
Així mateix, i tenint en compte el greuge històric de manca de cabal al riu Ter 
(incomplint durant molts anys el Pla Sectorial de cabals de Manteniment aprovat l’any 
2006 per part la Generalitat de Catalunya o cedint alguns anys prop del 75% de la 
seva aigua), el Consorci Alba-Ter manifesta la seva preocupació per la possibilitat que 
els nous criteris de gestió puguin anar en una direcció que no representi la millora 
d’aquesta situació. És per aquest fet que, més enllà de la tipologia i característiques 
empresarials pel que fa a la gestió que finalment acabi tenint l’actual ATLL, el Consorci 
reclama que siguin tinguts en compte els criteris tècnics, econòmics, socials i 
especialment ambientals que garanteixin un cabal adequat per al nostre riu.  
 
L’avantprojecte esmentat relatiu a la nova gestió d’ATLL no inclou consideracions de 
gran importància per a la gestió de l’aigua i dels nostres rius reflectides a la Directiva 
Marc de l’Aigua, el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) o 
el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment, com tampoc compromisos manifestats pel 
Govern de la Generalitat, el més significatiu dels quals és el “Compromís amb el Ter”, 
que té com a objectiu passar d’extreure els 190 hectòmetres cúbics habituals durant el 
període 2000-2010, fins a un màxim de 115 hectòmetres cúbics l’any 2015. Per contra, 
aquest avantprojecte continua considerant l’aigua del Ter com la gran font de 
subministrament de la xarxa d’ATLL, arribant fins als 166 hectòmetres cúbics (i amb un 
mínim de 120, que no garanteix el cabal necessari al riu en anys secs). 
 
D’altra banda, el Consorci també manifesta la necessitat d’aprovar una nova Llei del 
Ter que substitueixi la vigent (aprovada l’any 1959), més adaptada a les realitats 
pluviomètriques, ambientals, demogràfiques i socials de l’actualitat. Només així, i amb 
una perspectiva que tingui en compte tots els recursos hídrics disponibles arreu de 
Catalunya i només de la conca del Ter (la qual està disposada a seguir aportant una 
quota raonable de solidaritat hídrica), es podran aconseguir els objectius que el 
Consorci sempre ha considerat imprescindibles: garantir aigua suficient per a tothom, i 
alhora garantir una bona salut del riu Ter. 
 

Acords: 
 

1- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que el Consorci Alba-Ter, 
com a ens que aglutina i representa la pràctica totalitat dels Ajuntaments i 
Consells Comarcals riberencs del riu Ter, sigui tingut en compte i sigui informat 
del procés que regirà la contractació administrativa de gestió i prestació del 
servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL. 

2- Demanar al Govern de la Generalitat que el procés de prestació del servei 
d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL, independentment de la 
tipologia de gestió que acabi definit, no suposi una reducció dels cabals del riu 
Ter, ja prou migrats i que posin el risc la salut del nostre riu. 

3- Demanar a les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya que 
treballin per a modificar la llei de 1959 referent al riu Ter i substituir-la per una 
llei adaptada al temps actuals, que garanteixi que el riu Ter tingui l’aigua que 
es mereix, d’acord amb el “Compromís amb el Ter”. 

4- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que tingui en compte els plantejaments de 
gestió hídrica per al conjunt de Catalunya proposats per entitats com la 



Plataforma del Ter i Compromís per Lleida, que aporten solucions reals, 
possibles i justes a la gestió de l’aigua al nostre país. 

5- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que traslladi el 
posicionament del Consorci Alba-Ter, recollit en aquesta moció, a les empreses 
que es presentin al procés de prestació del servei d’abastament d’aigua en alta 
Ter-Llobregat ATLL.  

6- Demanar al Govern de la Generalitat que sigui compensat el greuge històric, 
ambiental i social, cap al territori del Ter com a conca cedent, que ha vist 
mancades les seves possibilitats de desenvolupament econòmic i territorial des 
de la posada en marxa del transvasament els anys 60. 

7- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les forces 
polítiques del Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a 
l’empresa Aigües Ter-Llobregat. 

 
 
El Sr. Jordi Fàbrega explica que la moció es va aprovar a l’Ajuntament de Girona el 
passat dilluns, on també hi va haver altres mocions. El Sr. Pere Prat també comenta 
que es va aprovar per l’Ajuntament de Manlleu, com també a Verges segons explica la 
Sra. Marta Payeró. 
 
Sense més comentaris s’aprova la moció per unanimitat. 
 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
El Sr. Moisès Garcia comenta que es podria anar a visita la fàbrica Antex, que 
possiblement també podrien recolzar el Consorci. Així mateix, es concreta una nova 
visita a l’empresa Hipra d’Amer. 
 
El Sr. Jordi Munell comenta que demà veurà el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. 
Recoder, i li comentarà que encara no ens ha rebut, malgrat la petició formal que s’ha 
fet des del Consorci, en relació als cabals del Ter i la privatització d’ATLL. 
 

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 17:50h 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 la Secretària que en dono 
fe. 
 
 
La Secretària       El President  
Maria Victòria Colom i Canal     Jordi Munell i Garcia  
 
 
 


