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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI. SESSIÓ NÚMERO 07/2016 

 
 

Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimecres, 30 de novembre de 2016 
Hora d’inici: 20.40 hores 
Hora d’acabament: 21.12 hores 
Règim de sessió: Extraordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
         • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sr. Dolors Cambras i Saqués 
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Miquel Rovira Comas 
  •  
  • Sr. Sergi Albrich i Viñas 
  • Sr. Roger Bosch i Capdevila 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
  • Sr. Joan Dordas i Riu 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
  • Sra. Anna Belén Avilés i Ramos 
  • Sra. Mariona Baraldés i Cabarrocas 
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora: • Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència • Sr. Jordi Batchelli i Aulinas 
 
 
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple del Consell 
Comarcal del Ripollès i tractar el assumptes de l’ordre del dia següent: 
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Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 

 
1. Aprovació inicial del Pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès 

per a l’exercici 2017. 
2. Suport a la moció de suport al banc d’ADN per les identificacions dels 

desapareguts de la Guerra Civil. 
3. Suport a la moció de suport a la conca del Ter, a la recuperació del cabal 

ecològic i a la reducció del transvasament. 
4. Suport a la moció per reclamar a l'Agència Catalana de l’Aigua la 

finalització de les obres del Projecte de col·lectors en alta del municipi de 
Llanars a l'EDAR de Camprodon i reparació de les obres executades. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
1. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXERCICI 2017 
 
L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, 
conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer 
l’entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant 
l’exercici corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les 
societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat 
local corresponent. 
 
D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, 
comptabilitat i control de l’administració pública a la qual estan adscrits. El mateix 
precepte legal disposa que els consorcis han de formar part dels pressupostos de 
l’administració pública d’adscripció que, en el sector públic del Consell Comarcal 
del Ripollès, són el Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès i l'Agència de 
Desenvolupament del Ripollès. 
 
El pressupost general del Consell Comarcal i els pressupostos d'aquests consorcis 
inclouen, d’acord amb l’article 165.1 del TRLRHL, el següent: 

a) Els estats de despeses. 
b) Els estats d’ingressos. 
c) Les bases d’execució, que contenen l’adaptació de les disposicions generals 

en matèria pressupostària a l’organització i les circumstàncies del Consell 
Comarcal i dels consorcis adscrits. 

 
El projecte de pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès per a l'exercici 
de 2017  figura integrat pel de la corporació i el del consorcis adscrits.  
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Cal destacar que el pressupost general del Consell Comarcal i els pressupostos dels 
consorcis no presenten dèficit inicial (article 165.4 TRLRHL). 
 
Al pressupost general del Consell Comarcal i de cadascun dels consorcis s’hi 
afegeixen com a annexos, si s’escau (art. 166.1 TRLRHL): 

- Els plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre 
anys, podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit 
supramunicipal. 

- L’estat de previsió de moviments i situació del deute. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 168.1 del TRLRHL, el pressupost general i els 
dels consorcis contenen la documentació següent:  
 

a) Memòria subscrita pel president explicativa del seu contingut i de les 
principals modificacions que presenta en relació amb el vigent. 

b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent, 
referida almenys a 6 mesos, subscrites, una i altre, per l’Interventor i 
confeccionats conforme disposa la Instrucció de Comptabilitat 

c) Annex de personal, en el que es relacionen i valoren els llocs de treball 
existents, de forma que es doni l’oportuna correlació amb els crèdits per a 
personal inclosos en el pressupost. 

d) Annex d’inversions a realitzar en l’exercici, subscrit pel President.  
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals, que ha de contenir informació 

detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada 
entitat local. 

f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats 
autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de 
les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s’han de reconèixer 
en l’exercici al que es refereix el pressupost general i de les obligacions 
pendents de pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts 
en exercicis anteriors, així com de l’aplicació o partida pressupostària en la 
que es recullen, i la referència a que dits convenis inclouen la clàusula de 
retenció de recursos del sistema de finançament a la que es refereix l’article 
57bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

g) Informe econòmic i financer, en el que s’exposin les bases utilitzades per a 
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la 
suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions 
exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, 
l’efectiu anivellament del pressupost. 

 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció a l’empara de l’article 168.4 TRLRHL i vist 
el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es 
proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
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PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost del Consell Comarcal del Ripollès per 
a l’exercici 2017,  l'import del qual en els seus estats de despeses i d'ingressos és de 
SET MILIONS CINC-CENTS QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS ONZE 
EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (7.542.611,93 €), constituït segons 
detall que s’indica a continuació: 
 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PRESSUPOST D'INGRESSOS - 2017   PRESSUPOST DE DESPESES - 2017 
Cap 1 Impostos directes 0,00  Cap 1 Despeses de Personal 1.375.262,60 

Cap 2 Impostos indirectes 0,00  Cap 2 Béns i serveis corrents 5.414.706,03 

Cap 3 Taxes i altres ingressos 1.652.184,42  Cap 3 Interessos 4.000,00 

Cap 4 Transferències corrents 5.739.927,51  Cap 4 Transferències corrents 575.126,30 

Cap 5 Ingressos patrimonials 500,00  Cap 5 Fons de Contingència 0,00 

Cap 6 Alienacions 0,00  Cap 6 Inversions Reals 173.517,00 

Cap 7 Transferències de capital 150.000,00  Cap 7 Transferències de capital 0,00 

Cap 8 Actius Financers 0,00  Cap 8 Actius Financers 0,00 

Cap 9 Passius Financers 0,00  Cap 9 Passius Financers 0,00 

TOTAL 7.542.611,93  TOTAL 7.542.611,93 

 
 

SEGON. Aprovar inicialment els pressupostos per a l’exercici 2017 dels consorcis 
adscrits al Consell Comarcal del Ripollès, que formen part del pressupost d’acord 
amb l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic: 
 

a. Pressupost del Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès, d’import 
NOU-CENTS SETANTA MIL EUROS (970.000,00 euros). 

 
CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS 
PRESSUPOST D'INGRESSOS - 2017   PRESSUPOST DE DESPESES - 2017 
Cap 1 Impostos directes 0,00  Cap 1 Despeses de Personal 381.824,74 

Cap 2 Impostos indirectes 0,00  Cap 2 Béns i serveis corrents 194.910,00 

Cap 3 Taxes i altres ingressos 968.600,00  Cap 3 Interessos 4.264,14 

Cap 4 Transferències corrents 0,00  Cap 4 Transferències corrents 386.501,12 

Cap 5 Ingressos patrimonials 1.400,00  Cap 5 Fons de Contingència 1.300,00 

Cap 6 Alienacions 0,00  Cap 6 Inversions Reals 1.200,00 

Cap 7 Transferències de capital 0,00  Cap 7 Transferències de capital 0,00 

Cap 8 Actius Financers 0,00  Cap 8 Actius Financers 0,00 

Cap 9 Passius Financers 0,00  Cap 9 Passius Financers 0,00 

TOTAL 970.000,00  TOTAL 970.000,00 

 
 

b. Pressupost de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, d’import NOU-
CENTS VUITANTA MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS  
(980.665,00 euros). 
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AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS 
PRESSUPOST D'INGRESSOS - 2017   PRESSUPOST DE DESPESES - 2017 
Cap 1 Impostos directes 0,00  Cap 1 Despeses de Personal 447.474,04 

Cap 2 Impostos indirectes 0,00  Cap 2 Béns i serveis corrents 396.122,95 

Cap 3 Taxes i altres ingressos 148.420,00  Cap 3 Interessos 34.767,02 

Cap 4 Transferències corrents 804.004,08  Cap 4 Transferències corrents 76.683,10 

Cap 5 Ingressos patrimonials 28.240,92  Cap 5 Fons de Contingència 0,00 

Cap 6 Alienacions 0,00  Cap 6 Inversions Reals 1.920,00 

Cap 7 Transferències de capital 0,00  Cap 7 Transferències de capital 0,00 

Cap 8 Actius Financers 0,00  Cap 8 Actius Financers 0,00 

Cap 9 Passius Financers 0,00  Cap 9 Passius Financers 23.697,89 

TOTAL 980.665,00  TOTAL 980.665,00 

 
 
TERCER. Aprovar les bases que serviran per a l’execució del pressupost del 
Consell Comarcal del Ripollès i dels consorcis adscrits i que s’integren a 
l’expedient. 
 
QUART. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i en el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
CINQUÈ. El pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès i els 
pressupostos dels consorcis adscrits s’entendran aprovats definitivament si no s’hi 
formula cap al· legació o reclamació en el termini d’exposició pública, segons 
disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
SISÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
SETÈ. El pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès i els pressupostos 
dels consorcis adscrits entraran en vigor una vegada publicat l’edicte, resumit per 
capítols, de cadascun dels pressupostos que l’integren d’acord amb els pactes 
primer i segon, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
VUITÈ. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute, amb 
motiu de l’aprovació del pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès per 
a l’exercici 2017, que consta a l’expedient, i segons el qual compleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i el nivell del deute viu previst a 31 de desembre de 
2017 és de 299.484,53 euros.   
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El president dóna la paraula al conseller senyor Lluís López. 
 
El conseller senyor López diu que els pressupost és continuïsta. Al seu entendre fa 
una fotografia més acurada de la corporació. Llegeix la nota de premsa del dia 
d’ahir que explica l’increment d’una sèrie de partides. Són números continuïstes 
però ajustats a la realitat. 
 
El projecte pel 2017 presenta una simplificació tècnica i administrativa. S’ha posat 
a disposició de tots els consellers per donar a conèixer el pressupost. Sabia el 
hándicap que generava l’equidistància entre les partides del 2016 i del 2016. Han 
treballat activament i colze a colze amb el vicepresident senyor Josep Coma. 
 
El senyor Roger Bosch, portaveu del grup d’ERC-AM, manifesta que els 
pressupostos que se sotmeten a aprovació no són els de l’equip de govern, sinó que 
els números que es presentesn són la resposta a les declaracions fetes pel seu grup 
fa uns mesos, en què manifestven que no estaven d’acord amb el lideratge del 
Consell Comarcal, sobretot pel que fa a l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès, en el tema de la contractació dels residus, etc. Al seu entendre, en  un any  
mig de govern s’ho han carregat tot i a partir d’aquí es veuen obligats a escoltar els 
socis de MES i les aportacions de la resta de grups. En conseqüència, anuncia que 
no votaran a favor. 
 
El senyor Sergi Albrich, conseller d’ERC-AM diu que volen destacar que els 
pressupostos denoten falta d’ambició en els temes socials, temes en els quals cada 
vegada hi ha més gent usuària. Creuen que caldria ampliar la partida del Consorci 
de Benestar Social del Ripollès, per fer front a les seves problemàtiques d’atenció 
domiciliària. Fer front a les necessitats de pobresa energètica, com a mostra de 
suport als ajuntaments. Creuen que caldria una partida per al desplegament de la 
fibra òptica, per al desenvolupament econòmic de la comarca. Aquesta manca de 
partides i tot allò que ja ha manifestat el conseller Bosch, determine que votaran en 
contra. 
 
La senyora Anna Belén Avilés, portaveu del grup PSC diu que votarà a favor com 
a deferència a l’esforç fet per la interventora per aclarir els números i com una 
deferència cap al conseller López per la seva disponibilitat i la sensibilitat que  ha 
tingut l’equip de govern per cobrir els ajuts de menjador escolar. Cal posar fins 
propis per cobrir les beques de menjadors. També valora molt positivament que 
s’ampliï l’aportació al Regfugi d’animals, tema amb el que és especialment 
sensible, com tothom sap. 
 
La senyora Mariona Baraldés del grup CUP, valora l’esforç del conseller Luís 
López per explicar el pressupost i traslladar les diferències que havien sorgit. 
Alguna partida de l’Escola Comarcal de Música els grinyolava però en la reunió 
amb el senyor Josep Coma es va resoldre, i també el tema del Refugi. Agraeixen 
que hi hagi hagut una ajust entre cost i benefici. 
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El conseller Luis López agraeix a les senyores Avilés i Baraldés el seu suport i 
manifesta que hi ha hagut reciprocitat per ambdues parts. Pel que fa a les propostes 
d’ERC, manifesta que si n’hagués tingut coneixement abans les haguessin pogut 
asumir. Agraeix, no obstant, l’assertivitat del conseller Bosch. 
 
El vicepresident quart, senyor Josep Coma agraeix des del seu grup la feina del 
conceller senyor Luis López i la labor de conciliar entre tots els grups les 
propostes. Agraeix a la interventora la metodologia nova i més entenedora per tots 
que, al seu entendre, ajudarà a ser una eina més àgil. El Consell Comarcal no té 
recaptació d’impostos directes, tot ve delegat i malauradmanet a vegades no ve 
amb el finançament que toca. Amb aquests fons insuficients malauradament no es 
pot arribar a on es voldria. Sí agraeix l’esforç, en col·laboració amb el Consorci de 
Benestar Social per cobrir totes les beques de menjador no cobertes en el 100. Les 
ajudes de cooperació municipal es mantenen, sobretot pels petits municipis. 
S’amplia l’atenció al públic del Refugi. S’ampliarà l’horari de l’oficina de 
Consum, no només al Consell, sinó que també es farà atenció descentralitzada. Els 
serveis de joventut s’amplien. El Consell recull el prec d’ERC pel que fa a 
l’atenció a les qüestions socials tot i que recorda que aquesta materia la tenen 
delegada en el Consorci de Benestar Social del Ripollès. S’incrementen les 
subvencions als ajuntaments per a l’any que ve, la qual cosa no deixa de ser un 
instrument a favor dels ajunaments. Es cobreixen les necessitats. També treballaran 
en el prec de treballar en el suport als gais, lesbianes i transexuals. Pel que fa al 
desplegament de la fibra òptica, estan estudiant experiències de l’entorn i 
coincideixen en que són objectius prioritaris i estratègics per a la comarca. 
 
La proposta s’aprova amb els 14 vots a favor dels consellers de CIU, MES, PSC-
CP i CUP-PA i amb les quatre abstencions dels consellers assistents d’ERC-AM. 
 
 
2. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN PER A 
LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS DE LA GUERRA 
CIVIL 
 
Vista la moció de l'Ajuntament de Ripoll de suport al banc d’ADN per les 
identificacions dels desapareguts de la Guerra Civil, la qual és del contingut literal 
següent: 
 
“10.2. Moció de suport al Banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts 

a la Guerra Civil 

 
L’ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una 
iniciativa per a identificar els desapareguts durant la Guerra Civil. Es tracta de 
recollir ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que quan s’obrin les 
fosses i es facin les exhumacions de cossos es puguin identificar de forma ràpida i 
fiable. 

El maig de 2010 el Memorial Democràtica de la Generalitat de Catalunya 
presentava la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres 
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exhumacions de fosses comunes fetes al país. No hi havia però cap pla 
d’identificació de les persones desaparegudes. Alguns familiars d’aquestes van 
prendre consciencia de l’ urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars 
encara vius, tot i que cada cop més grans i amb risc de desaparició, per assegurar 
les futures comparatives de l’ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels 
desapareguts. 

El departament de genètica de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i 
van crear un protocol senzill i rigorós, per fixar les mostres familiars en un banc 
genètic. Era un procés similar al que s’estava duent en altres parts del món que 
estaven patint o acabaven de patir conflictes bèl·lics. El setembre de 2013 amb la 
inspecció que els comissaris de l’ONU per les Desaparicions Forçades van fer a 
l’estat espanyol, es va aprovar al Parlament de Catalunya una moció per posar a 
l’agenda del Govern, el Banc D’ADN i la modificació de la llei de Fosses 
aprovant-se el 19 de desembre de 2013. 

El grup que impulsa el Banc d’ADN va aconseguir mitjançant el micromecenatge 
(Verkami) el finançament que va permetre l’elaboració d’un curt documental 
interactiu per ajudar a fer pedagogia de la necessitat d’aquesta eina genètica per 
a la identificació de persones. 

Per tot això abans esmentat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS. 

Primer.- Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Ripoll a la iniciativa 
del Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la 
Guerra Civil. 

Segon.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als 
ciutadans del municipi, d’acord amb les següents mesures: 

 

� Organització de conferències informatives sobre la iniciativa i divulgació 
del material. 

� Audiovisual i difusió del Banc d’ADN 

� Tramesa d’una circular informativa de la iniciativa a les entitats del 
municipi. 

� Banner al web municipal que faciliti l’enllaça amb el projecte del Banc 
d’ADN i altres relacionades amb la identificació de les persones 
desaparegudes. 

� Formació i informació dels treballadors de l’OAC o que atenguin a la 
ciutadania en general  perquè informin als ciutadans de la iniciativa i 
facilitar que els familiars dels desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN i 
serveixi per identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es 
puguin exhumar 
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Tercer.- Informar de la iniciativa al Consell Comarcal i estudiar la possibilitat de 
participar dels costos de les analítiques i recollida de mostres en forma de 
subvenció a les famílies interessades. 

Quart.- Informar d’aquest acord al departament de Governació, als membres de la 
Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, grups parlamentaris 
del Parlament, Consell Comarcal i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya 
que gestiona les desaparicions forçades del període 1936-1977.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, 
el Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Mostrar el suport institucional del Consell Comarcal del Ripollès a la 
iniciativa del Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a 
la Guerra Civil. 

Segon.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als 
ciutadans de la comarca, d’acord amb les següents mesures: 

� Banner al web comarcal que faciliti l’enllaç amb el projecte del Banc 
d’ADN i altres relacionades amb la identificació de les persones 
desaparegudes. 

� Formació i informació dels treballadors de l’OAC o que atenguin a la 
ciutadania en general perquè informin als ciutadans de la iniciativa i facilitar 
que els familiars dels desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN i serveixi 
per identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin 
exhumar. 

� Fer difusió de la iniciativa a través dels mitjans i canals de comunicació 
d'aquest Consell. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, al Departament d'Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i 
Transparència, al Parlament de Catalunya, als ajuntaments de la comarca del 
Ripollès i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestiona les 
desaparicions forçades del període 1936-1977. 

El president explica que es pretén donar suport a mocions que ens fan arribar 
diferents administracions. Aquesta moció comporta el suport del Consell Comarcal 
per a la creació del banc d’ADN. Es preveuen diferents accions de suport 
institucional i altres d’actitud activa. Element important perquè la història s’ha 
d’explicar amb claredat. Explica que no es passen a aprovació totes les mocions 
que arriben, es filtren però aquesta consideren que és prou important.  
 
El conseller Sergi Albrich diu que creuen que és important adherir-se a aquesta 
moció per a la recuperació de la memòria històrica. La gent afectada per la guerra 
civil és gran i no està connectada a Internet. Els agradaria fomentar la difusió de la 
iniciativa a través de les residències i casals de gent gran. 
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El President diu que en la mesura que es pugui ho portarem a terme. 
 
 
3. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A 
LA RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I A LA REDUCCIÓ DEL 
TRANSVASAMENT. 
 

Vista la moció de l'Ajuntament de Ripoll de suport a la Conca del Ter, a la 
recuperació del cabal ecològic i a la reducció del transvasament, la qual és del 
contingut literal següent: 
 
“Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni 
2016-2021, de les conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que 
estableix la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) que afecta de Ple a l’estat ecològic del 
Delta de l’Ebre, espai d'alt valor estratègic en les migracions d'aus entre Europa i 
Àfrica, amb l’aprovació del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre 
aprovat pel govern espanyol, que té el rebuig de gran part de la societat catalana 
demostrat en la gran manifestació feta a Amposta el passat 7 de febrer. 
 
Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de la 
seva preservació i reivindicació,volem posar de manifest la necessitat com a país de 
protegir i defensar el patrimoni natural, i en especial del riu Ter, en relació al seu 
cabal, el seu estat ecològic i el seu reconeixement.  
 
Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la 
defensa del cabal del Ter” que va ser aprovat per molts ajuntaments, consells 
comarcals i la Diputació de Girona el febrer de 2008, el riu Ter, fruit de la regulació 
del seu cabal a través dels embassaments i del constant transvasament d’aigua cap a 
altres conques internes catalanes, es troba sovint en unes condicions ecològiques 
extremadament precàries al seu pas per les comarques gironines.  
 
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del 
territori català, especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha 
servit, com s’ha fet públic des del Consorci del Ter en reiterades ocasions, per  
contribuir al desenvolupament econòmic i social del nostre país. Tanmateix, estem en 
un punt, en part a causa de períodes de sequera cada cop més freqüents, i en part pel 
sistemàtic transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, en què des de les 
comarques gironines exigim un replantejament d’aquesta situació, amb el benentès 
que això ha de suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible del país. 
 
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-
2021. En aquest Pla de Gestió es proposa, entre d’altres aspectes, un nou règim de 
cabals de manteniment que són un 40% inferiors a aquells fixats al Pla Sectorial de 
Cabals de Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de govern de 4 de juliol de 2006, 
per d’aquesta manera poder augmentar la capacitat de transvasament i fer front a les 
obligacions de la privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat transvasant així 
166 hm3/any del riu Ter cap a la regió metropolitana de Barcelona.  
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Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera suposa 
transvasar el 50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques, provoca greus 
problemes al riu Ter, aigües avall del Pasteral, tal i com han posat de manifest les  
al·legacions presentades per diverses entitats al Pla, com el Consorci del Ter, la Junta 
Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma Aigua és Vida. 
 
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir 
nivells de transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada de 
les entitats i organitzacions a l’entorn del riu Ter van provocar el compromís del 
Conseller de Medi Ambient i President de l’Agència Catalana de l’Aigua a reduir 
progressivament el cabal del riu Ter (Declaració de Celrà, 2008), fins assolir a l’any 
2015 els 115 hm3 com a màxim. 
 
En el Pla es defineix el sistema Ter-Llobregat com una única conca. Malgrat es 
defineix el sistema de gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les conques 
separadament, de manera que no perdin entitat ni se’n puguin desdibuixar les dades 
per a cada conca, la conca del Ter i la conca del Llobregat, especialment quan es 
parla de recursos i d’abastament. Si no es defineixen com dues entitats separades, es 
dóna a entendre que hi ha una única conca: el “sistema Ter-Llobregat”. 
 
En ple segle XXI i quan estem construint una nova República, hem de poder 
aconseguir evitar que sigui més beneficiosa per a l’estat ecològic del Riu Ter una llei 
franquista, vigent encara, tot i que també incomplerta sistemàticament, que no pas el 
que es preveu en el Pla de Gestió que es proposa des de l’ACA”. 
 
Per tot això, es proposa al Ple d’aquesta corporació l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 

� Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el 
riu Ter en el transvasament de la seva aigua. 
 

� Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel Consorci 
del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter i la plataforma 
Aigua és Vida de Girona al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya i sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que les reculli totes en 
la redacció definitiva d’aquest Pla. 
 

� Donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris 
d’Aigües del Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida, i a totes les entitats que 
treballen per a la gestió sostenible i la protecció de los recursos hídrics del 
nostre país i oferir suport als actes que s'organitzin per difondre la seva tasca. 

 
� Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses 

d’aigua (superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu 
deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic, 
per a preservar-ne el llegat per a les generacions futures.  
 

� Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 2008 
signada pel govern de la Generalitat de Catalunya. 
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� Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la 

gestió de totes les masses d’aigua (tan superficials com subterrànies) a 
Catalunya i a Europa. L’aigua és un bé públic i com a tal, la seva planificació 
i gestió ha d’estar regida per l’interès públic. No pot estar en mans 
d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig. 

 
� Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions d’aforament 

existents a la conca del Ter funcionin correctament i es pugui garantir un 
accés constant, directe, continu i entenedor a les dades i informació sobre els 
cabals existents a cada moment; així mateix, augmentar el nombre d’estacions 
d’aforaments al llarg del curs del riu Ter i els seus principals afluents. 
 

� Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de 
treball a nivell català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que 
tingui la finalitat de buscar solucions definitives a la gestió de l’aigua al 
conjunt del país. 
 

� Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al 
Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’aigües del Baix Ter i a la 
Plataforma Aigua és Vida de Girona." 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, 
el Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la moció de suport a la Conca del Ter, a la recuperació del cabal 
ecològic i a la reducció del transvasament. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca, al Consorci 
del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, a la plataforma Aigua 
és Vida de Girona, al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i a 
l’Agència Catalana de l’Aigua als efectes corresponents. 
 
El President comenta que tots coneixen el debat ecològic trascendental associat a la 
Conca del Ter i a la gestió de les conques hidrogràfiques. Llegeix els acords de la 
moció. Ell es va reunir amb el gerent del Consorci del Ter per veure què pot fer el 
Consell en aquest tema, i li va mostrar el ple suport i col·laboració activa de la 
corporació. 
 
 
4. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ACA LA 
FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE COL·LECTORS 
EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON I  
LA REPARACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 
 
Vista la moció aprovada pels Ajuntaments de Llanars i de Camprodon, reclamant 
la finalització de les obres del col·lector en alta a l’Edar de Camprodon i la 
reparació de les obres executades, la qual és del contingut literal següent: 
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“Antecedents 

Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Llanars reivindica la necessitat de disposar 
d'una infraestructura de sanejament al municipi de Llanars;  

Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 4 de setembre del 
2000, va acordar de manifestar la necessitat urgent d'una infraestructura de 
sanejament a Llanars. L’acord es va trametre a l'ACA (NRS 333, de 12/09/00), al 
Departament de Medi Ambient a Barcelona (NRS 334, de 12/09/00), i Medi 
Ambient a Girona (NRS 335, de 12/09/00); 

A l’abril del 2001 s’envia escrit a la Directora de l’ACA (NRS 172, de data 
09/04/01), mitjançant el qual es posa en antecedents les diferents entrevistes que 
va mantenir l’Ajuntament sobre aquest tema (amb la Delegada de Medi Ambient a 
Girona, amb el tècnic de l’ACA Sr. Antoni Ribe al febrer de 2001; i amb el Gerent 
de l’ACA Sr. Lluís Quer a l’abril del 2001, el resultat de la qual ens animà a 
creure que en un termini relativament breu el municipi de Llanars disposaria del 
tan reivindicat sanejament), i se li demana se’ns informi i confirmin les previsions 
en aquest sentit; 

El setembre de 2001, el Departament de Projectes i Expropiacions de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Aigua, va 
redactar el "Projecte de construcció dels col·lectors en alta del municipi de 
Llanars a l'EDAR de Camprodon", assumit per l'Enginyer de Camins Sr. Jordi San 
Millán i Filbà, del qual l'Agència Catalana de l'Aigua, en data 15 de gener de 
2002, ens va trametre un exemplar pel nostre coneixement; 

L'Agència Catalana de l'Aigua, en data 13 de setembre de 2002, ens va comunicar 
que en data 9 de setembre de 2002 s'havia aprovat tècnicament el projecte i 
s'incoava expedient d'informació pública (DOGC núm. 3733, de 04/10/02). Alhora, 
ens demanaven informe pel que feia referència a les competències de l'Ajuntament; 

Per Resolució de la Directora de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 28 de febrer de 
2003, es va aprovar definitivament el projecte, DOGC núm. 2847 de data 
20/03/2003; 

Atenent que l'Ajuntament tenia prevista l'execució de l'obra Infraestructura 
Passeig de les Riberes Ter i Feitús (1a fase), subvencionada parcialment per 
l'Agència Catalana de l'Aigua i vist que el projecte de col·lectors afectava l'espai 
d'actuació, es va creure convenient la previsió d'execució simultània de la part 
d'obra d'aquest àmbit, raonament amb el que hi va estar d'acord l'ACA i va donar 
com a resultat l'emissió per part de l'enginyer Sr. Joan Millán i Filbà, del 
Departament d'Infraestructures III, en data maig 2003, del desglossat "Projecte  
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dels col·lectors en alta d'aigües residuals del passeig de les riberes Ter i Feitús (1a 
fase)", amb una atribució de fons per part de l'ACA del 100% del cost (resolució 
de data 13 de març de 2005). L'obra es va contractar per acord del Ple de 
l'Ajuntament de 6 d'agost de 2003 i es va executar totalment; 

L'Ajuntament, per mitjà d'escrit (NRS 411, de 25/07/2003), davant el fet que des de 
la resolució de 28 de febrer de 2003 d'aprovació definitiva del projecte encara no 
s'havien iniciat les obres del projecte general de col·lectors, va sol·licitar a 
l'Agència Catalana de l'Aigua les previsions d'inici de les mateixes per tal de 
donar una resposta ajustada a la demanda dels ciutadans; 

L'Agència Catalana de l'Aigua, per mitjà d'escrit (sortida 41767/2003, de data 18 
de setembre de 2003), ens va comunicar que les obres estaven incloses en el 
PSARU DEL TER I DRÓ i que el dia 6 d'octubre de 2003 era l'últim dia de 
presentació de pliques i que es procediria a l'obertura el dia 16 d'octubre de 2003. 
Tanmateix, en data 29 d’octubre de 2003, l’Ajuntament en va tenir coneixement 
que l’obra encara no estava adjudicada; 

En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 37, de 29 de març de 2004, 
consta la presentació per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió de 
la "Proposició No de Llei sobre el projecte de construcció dels col·lectors en alta 
des del municipi de Llanars a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de 
Camprodon (Ripollès)" (Tram. 259-00073/07), en el sentit que "El Parlament de 
Catalunya insta al Consell Executiu a: Que en un període no superior a quatre 
mesos s'iniciïn les obres de construcció del col·lector...", datada el 3 de març de 
2004; 

En el diari de sessions del Parlament de Catalunya (Sèrie C - Núm. 62) de 27 de 
maig de 2004 es rebutja la proposició anteriorment esmentada i es publica l'acord 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 65, de 3 de juny de 2004; 

En data 10 de maig de 2004, NRE 422, el Diputat al Parlament de Catalunya Sr. 
Eudald Casadesús i Barceló ens va fer arribar còpia de la resposta del Conseller 
de Medi Ambient, de data 14 d'abril de 2004, a la pregunta formulada per ell a la 
Mesa del Parlament, núm. iniciativa 314-00278/07, títol: Pregunta al Consell 
Executiu a respondre per escrit sobre el projecte de construcció dels col·lectors en 
alta des del municipi de Llanars a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) 
de Camprodon (Ripollès). En resum el Conseller respon que el projecte està inclòs 
en el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 2002 (PSARU 2002) i 
que aquestes obres estaven adjudicades, juntament amb altres actuacions de 
sanejament de la conca, mitjançant un concurs de concessió administrativa. Així  
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mateix indica que, pel que fa el calendari d'execució del projecte, el Govern de la 
Generalitat preveu que es pugui portar a terme durant l'any 2006; 

El 21 de juny de 2005, davant el fet que vàrem tenir coneixement, sense 
confirmació oficial, que estava previst d'executar les obres durant el mateix 
exercici 2005, es va trametre un escrit a  l'Agència Catalana de l'Aigua (NRS 397 
de 22/06/2005), en el sentit de demanar que se'ns confirmés i se'ns informés al 
respecte, haguda compte del llarg camí recorregut fins aquell moment i les 
necessitats sanitàries llargament reivindicades per l'Ajuntament per acomplir les 
condicions mínimes de salubritat pública i dignitat que qualsevol poble del segle 
XXI ha de poder oferir; 

L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/36.186/2005 de data 
13/07/05), ens va comunicar que en data 13 de juny de 2005 s'havia signat el 
contracte de "Concessió d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció 
i explotació de les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals urbanes a les 
conques del Ter i Daró. Clau CT03002058, i que dintre d'aquest contracte hi havia 
actuacions en matèria de sanejament del nostre municipi, així com que, 
properament contactaria amb nosaltres l'adjudicatari del contracte "ACSA 
AGBAR Construcció, SA - SOREA y Constructora de Calaf, SAU - Unión 
Temporal de Empresas", a fi d'obtenir les dades necessàries per tal de redactar els 
corresponents projectes constructius; 

L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/40025/ 2005, de 
data 03/08/2005), en resposta al nostre escrit anteriorment esment de 21 de juny 
de 2005, ens va informar entre d'altres qüestions que el calendari d'actuacions es 
preveia que les obres es poguessin iniciar a finals de l'any 2006; 

Per tal de donar resposta a les reiterades queixes i pressions per part del veïns del 
municipi, principalment els que habitaven prop del riu, que es veien afectats per 
l'estat de l'entorn i els mals olors i vist que encara no s'havien iniciat les obres, 
l'Ajuntament, va trametre nou escrit dirigit al Director a l'ACA, (NRS 60 de 
01/02/07), per tal que ens informessin de les seves intencions en relació a aquestes 
obres. De l'esmentat escrit se'n va trametre còpia a la Delegació de Girona de 
l'ACA pel seu coneixement; 

L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit NRS 0138S/4533/2009, de data 
22/01/2009) va notificar a l'Ajuntament la Resolució de la Generalitat de 
Catalunya, d'11 de novembre de 2008, per a la qual es van declarar d'urgència a 
efectes d'expropiació forçosa, les obres del projecte de col·lectors, amb tots els 
béns i drets afectats per l'expropiació que resultes de la realització de les referides  
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obres i citava a l'Ajuntament, pel dia 03/02/2009, a fi de procedir a l'aixecament 
de les Actes Prèvies a l'Ocupació; 

L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit amb NRE a l'Ajuntament 522 de 
data 29/04/2009) va requerir a l'Ajuntament que dugués a terme les obres 
necessàries per connectar als col·lectors diversos punts d'aigües residuals. 
L'Ajuntament va respondre a aquest requeriment (escrit NRS 477 de 05/06/2009) 
que es portarien a terme les obres necessàries tan bon punt s'executés el projecte 
de col·lectors en alta, a la canalització del qual havien d'anar connectats els punts 
d'abocament. El mateix any 2009 es van iniciar les obres; 

El Ple de l'Ajuntament de Llanars, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 
2012, davant el fet que les obres estaven encara pendents de finalització, amb 
l'agreujant que la part executada presentava tot un seguit de deficiències que era 
del tot indispensable de resoldre, va aprovar la "MOCIO RECLAMANT A L'ACA 
LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DELS 
COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE 
CAMPRODON", per la qual es sol·licitava a l'Agència Catalana de l'Aigua que es 
finalitzessin immediatament les obres del Projecte constructiu dels col·lectors en 
alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon, amb resolució de les 
deficiències que presentava la part d'obra executada i que es restauressin 
degudament la llera i els terrenys afectats per les obres i es netegés la zona de la 
llera afectada per l’abocament directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües 
residuals de Llanars fossin conduïdes a l’EDAR de Camprodon. La Moció es va 
comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Ajuntament de Camprodon; 

El Director de l'ACA (per mitjà d'escrit NRS 0138S/11.114/2013 de 28/03/2013) va 
acusar rebuda dels escrits de l'ACA i del Conseller de Territori i Sostenibilitat pels 
quals es traslladava la moció i va respondre que aquesta obres formen part del 
contracte de concessió d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i 
explotació de les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals urbanes a les 
conques del Ter i Daró i que el concessionari d'aquest contracte havia sol·licitat a 
l'ACA l'equilibri econòmic-financer de la concessió i que es trobava pendent 
d'establir les condicions i el calendari de finalització de les actuacions que resten 
per finalitzar. També indicava que les obres restaven aturades per l'Ajuntament de 
Camprodon, atenent a un desacord amb el traçat i que en aquell  moment s'estava 
redactant una modificació del projecte que permetés la finalització de les obres. 
Finalment indicava que atesos els antecedents i vista la situació administrativa en 
que es trobava el contracte no podien fixar una data concreta per atendre l'acord 
de l'Ajuntament, que tan bon punt disposessin de les previsions ens ho 
comunicarien; 
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En sessió plenària extraordinària de data 6 de juny de 2014 l’Ajuntament de 
Llanars va tornar a aprovar una nova moció reclamant la finalització de les obres 
dels col·lectors en alta, i la mateixa es va comunicar a l’ACA; 

Atès que havia transcorregut més d'un any des de l'última comunicació del 
Director de l'ACA i les obres encara estan aturades i no coneixem les previsions de 
finalització de les mateixes, es va demanar entrevista amb els responsables de 
l’ACA de Girona d’aquesta actuació, i la reunió va tenir lloc el dia 19 d’octubre 
de 2015; 

A l’esmentada reunió es va aportar documentació escrita i gràfica sobre l’estat 
actual de les obres ja executades, les quals es troben en estat deficient i les 
mateixes s’hauran d’arreglar abans de poder-ne iniciar el seu ús; 

En la mateixa reunió es va fer palès sobre els problemes d’abocament al riu i les 
deficiències de l’obra executada i també sobre l’abocament a la zona industrial. A 
més dels problemes tècnics i d’execució de l’obra, encara existeixen problemes de 
tipus urbanístics i de desacord amb l’Ajuntament de Camprodon, sobre el traçat a 
seguir, i en aquest sentit l’alcalde Llanars va assumir el compromís de parlar amb 
l’ajuntament de Camprodon, a fi de poder solucionar aquest tema; 

Al final de la reunió, el tècnic Sr. Rocas es va comprometre a fer una visita a 
Llanars per tal de comprovar l’estat de les obres i intentar de trobar una solució al 
tema; 

En data 3 de desembre de 2015, NRS 2-2015-000710-1, tal com s'havia quedat en 
l'esmentada visita de 19 d'octubre, es va trametre al Cap de la demarcació 
territorial de Girona de l'ACA, Sr. Alexandre Rocas, certificació de l'acord de Ple 
de 27 d'octubre de 2016, de reclamació a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la 
finalització de les obres del Projecte de col·lectors en alta del municipi de Llanars 
a l'EDAR de Camprodon i informe tècnic referent a l'estat de les obres. 
Posteriorment, en 11 de febrer de 2016, NRS 2-2016-000063-1, es va completar la 
informació tramesa amb un nou informe sobre incidències derivades de l'estat de 
les obres. 

En nova entrevista amb el Sr. Alexandre Rocas, el dia 20 de maig de 2016, es va 
insistir en la necessitat de solució i se li va aportar nova documentació gràfica. 

Tenint en compte que ja fa més de quinze anys que es perllonga una situació que, 
cada vegada més, afecta la salubritat de les persones i que té un impacte 
considerable i molt negatiu sobre el riu Ter, ja es hora que s'actuï en conseqüència 
i se li doni una solució; 
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Com ja hem manifestat moltes vegades, des del consistori es fa difícil d'entendre 
que amb un estat tan avançat de les obres no es pugui posar en servei el col·lector 
i més si realment, com tenim entès, ja s'ha resolt la problemàtica amb el municipi 
de Camprodon pel pas de les canalitzacions.  

Ja fa més de dos anys que les obres estan parades i, tot i que hem anat reivindicant 
la seva finalització, no hem rebut encara cap comunicació oficial de l'ACA 
respecte al termini de finalització i posada en servei, per això ens veiem obligats a 
insistir novament i sol·licitar que ens informin del termini d'execució, que, al 
nostre entendre, hauria de ser a curt termini. 

Per tot això, el Ple ha aprovat els següents acords: 

Primer. Reclamar a l'Agència Catalana la finalització de les obres del  
PROJECTE DE COL.LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A 

L'EDAR DE CAMPRODON, amb resolució de les deficiències que presenta la 
part d'obra executada i deguda restauració de la llera i els terrenys afectats per les 
obres, i que es netegi la zona de la llera afectada per l’abocament directe del 
col·lector en alta tan bon punt les aigües residuals de Llanars siguin conduïdes a 
l’EDAR de Camprodon.  

Segon. Demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua que almenys ens informi de la 
situació actual del projecte i de les mesures que tenen previstes per la seva 
finalització. 

Tercer. Facultar l'alcalde president per a prendre totes les accions legals 
pertinents a fi  que es pugui aconseguir la finalització de les obres i la posada en 
servei del nou col·lector. 

Quart. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès el seu recolzament i que es 
facin les gestions necessàries a nivell comarcal, a fi d’aconseguir la finalització de 
les obres i el sanejament de les aigües residuals del municipi de Llanars. 

Quart. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua de Girona, al 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès, a 
l'Ajuntament de Camprodon i al Consorci Alba Ter" 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, 
el Ple per unanimitat dels membres assistents, ha adoptat els acords següents: 
 
Primer.- Donar suport a la moció aprovada per l'Ajuntament de Llanars i de 
Camprodon, per reclamar a l'Agència Catalana de l'Àigua la finalització de les 
obres del  Projecte de col.lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de 
Camprodon, amb resolució de les deficiències que presenta la part d'obra executada  
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i deguda restauració de la llera i els terrenys afectats per les obres, i que es netegi la 
zona de la llera afectada per l’abocament directe del col·lector en alta tan bon punt 
les aigües residuals de Llanars siguin conduïdes a l’EDAR de Camprodon. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua, al conseller de 
Territori i Sostenibilitat, al Consorci Alba Ter i als ajuntaments de Llanars i 
Camprodon. 
 
El President explica que aquesta moció constitueix una nova mostra de suport actiu 
a una reivindicació histórica de Llanars i Camprodon. El Consell es va adherir a la 
moció fa anys i ara hi torna perquè el tema no està solventat. S’ha posat a la 
diposició dels alcaldes per reunir-se amb el gerent de l’ACA per defensar les 
reivindicacions d’aquesta municipis.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretària, estenc aquesta acta.  

  
La secretària accidental,     Vist i plau  
          El president,   

 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera          Joan Manso i Bosoms 
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