Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter
Mas Badia, La Tallada d'Empordà (17134)
Tel. 972.780.275 Fax. 972.780.517 a/e: info@aiguabaixter.cat
www.aiguabaixter.cat
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La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (JCUABT), va ser reconeguda per
l'Agència Catalana de l'Aigua el dia 9 d'abril de 2015 i nomenats els seus òrgans
directius en la Junta General del passat dia 7 de maig de 2015. Prèviament, la Comissió
Redactora dels Estatuts havia presentat el 31 d'octubre de 2014, la sol·licitud de
constitució i aprovació dels seus estatuts.
La Junta Central d’Usuaris és una corporació de dret públic emparada per la Directiva
Marc de l’Aigua i el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel decret legislatiu 1/2001,
que integra als usuaris amb drets d’aigua, tan individuals com col·lectius, de l’àmbit de
la massa nº 33 o Baix Ter. De la Junta Central en formen part tots els usuaris d’aigües
independentment de l’origen de l’aigua (captacions superficials, captacions subterrànies
o freàtiques, aigües regenerades).
L’entitat representa a uns 1.240 titulars d’aprofitaments d’aigües inscrits en el Registre
d’aigües per concessió o autorització administrativa o a l’empara de les disposicions
transitòries 2 i 3 del Text Refós de la Llei d’Aigües. La Junta central representa,
actualment, a 36 administracions locals de forma directa o a través de mancomunitats
de serveis, 4 entitats privades subjectes al dret públic (Comunitats de Regants) i 1.194
ens privats (persones físiques i jurídiques). La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix
Ter (JCUABT), representa unes concessions globals d’uns 100 Hm3 d’aigua.

Il·lustració 1.- Àmbit de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, que engloba total o
parcialment a 39 termes municipals formen part de l’aqüífer del Baix Ter.

La massa d’aigua subterrània 33 o fluviodeltaic del Baix Ter està declarada per l’Agència
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Catalana de l’Aigua en risc d’incompliment dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua
en relació als paràmetres quantitatius i qualitatius.
Els primers set mesos de l’any 2017, han estat rellevants per les reunions de la Taula
del Ter. Aquesta Taula, convocada a Girona, pel govern de la Generalitat de Catalunya,
en formen part, a més de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del baix Ter, les següents
institucions i entitats: Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i
Sostenibilitat, Ajuntament de Girona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Consoci de la
Costa Brava, Consorci del Ter, Grup de Defensa del Ter, Plataforma Aigua es vida i
Universitat de Vic.
Es varen alternar reunions amb un contingut més tècnic i altres més polític, a on es
poder tractar les diferents inquietuds i problemàtiques existents al voltant del
transvasament del Ter i les repercussions que això té des de fa anys al territori,
especialment al Baix Ter. Després de catorze reunions formals és va assolir un
compromís que es va signar a l’Auditori de Girona el 2 d’agost de 2017.
Respecte al funcionament ordinari de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter
durant l’any 2017 es varen celebrar sis reunions de Junta de Govern i dues reunions de
Junta General, i la resta d’activitats ordinàries per el bon funcionament de l’entitat.
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En l’Assemblea General Constitutiva celebrada el dia 7 de maig de 2015 es varen
escollir els càrrecs de la Junta Central i de la Junta de Govern que son actualment
vigents.

2.1.

Càrrecs vigents a 31 de desembre de 2017

Els càrrecs vigents a 31 de desembre de 2017, els seus titulars, els representants i
suplents, són:
JUNTA CENTRAL
Càrrec
President
VicePresident
Secretari

Titular
Representant de Ajuntament de Torroella de Montgrí. Sr. Josep M Rufí.
Representant de la Comunitat de Regants de Cervià, Sant Jordi, Colomers i Jafre.
Sr. Narcís Illa.
Sr. Francesc Camps

Junta de Govern
Càrrec
Vocals
Administracions
Locals

Vocals Regants
superficials

Vocals Regants
Freàtic
Vocals
Indústria,
Turisme i altres
activitats

Titular
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Gualta
Ajuntament de La Tallada d’Empordà
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Forallac
CCRR del Molí de Pals
CCRR de la Presa de Colomers
CCRR de Cervià, Sant Jordi i
Colomers
Assoc d’usuaris de pous del Baix Ter
Assoc de regants de pous del Baix
Ter
Càrniques Juià
Camping Les Medes
Mancomunitat de Palafrugell, Begur,
Pals, Regencós i Torrent

Representant
Sr. Josep M Rufí
Sr. Jaume Fontdevila
Sra. Dolors Guardia
Sr. Daniel Cornellà
Sr. Josep Sala
Sr. Albert Grassot
Sr. Jordi Aulet
Sr. Narcís Illa

Suplent
Sr. Jordi Colomí
Sr. Xavier Agell
Sr. Jaume Riu
Sra. Eulàlia Ferrer
Sra. Núria Lagraña
Sr. Josep M Parals
Sr. Jordi Ponjoan

Sr. Albert Ferrer

Sr. Antonio Jové
Sr. Josep M Pla
Sr. Lluís Ros

Sr. Marià Renart

Jurat de l’Aigua
Càrrec
President
Vocal primer
Vocal segon

Titular
CCRR de Cervià, Sant
Colomers
CCRR de la Sèquia Vinyals
Ajuntament de Verges

Jordi

i

Representant
Sr. Narcís Illa

Suplent

Sr. Josep M Martí
Sra. Núria Roca

Sr. Jordi Barrera

Assessors
Càrrec
Titular
Assessor tècnic Sr. Jordi Montaner
Assessor Jurídic Sr. Jordi Codina
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Durant l’any 2017 s’han produït sis reunions ordinàries de la Junta de Govern, i dues
reunions de la Junta General Ordinària.

3.1.

Juntes de Govern

Durant l’any 2017 s’han produït sis reunions ordinàries de la Junta de Govern, amb una
periodicitat bimensual, i normalment estan convocades al segons divendres de mes
imparell.
20 de gener. Reunió de Govern Ordinària.
A la reunió d’aquesta Junta de Govern, es varen tractar la sol·licitud d’establiment dels
perímetres de protecció dels pous públics de La Bisbal i de la Mancomunitat d’Aigües
del Baix Empordà, de les visites realitzades als Ajuntaments i mancomunitats d’Aigua
durant l’any passat, entre altres menors.
El tema més destacat és la valoració que els representants de la Junta Central, Sr.
Narcís Illa, vici-president i el tècnic, Sr. Jordi Montaner, fan de les primeres reunions de
la Taula del Ter, convocades pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
10 de març. Reunió de Govern Ordinària.
En aquesta reunió es tracta l’aprovació del Pla de Gestió de districte de conca fluvial de
Catalunya pel període 2016-2021 a través del decret 1/2017, i les implicacions que el
pla té per el Baix Ter. S’informa a la Junta de l’estratègia que segueixen els Ajuntaments
de Torroella de Montgrí, l’Escala i la Bisbal d’Empordà per augmentar la garantia
d’abastament, i de les reunions que s’han fet de la Taula del Ter fins a la data.
12 de maig. Reunió de Govern Ordinària.
S’informa a la Junta de Govern de l’avanç dels treballs de la Taula del Ter per part dels
representants de la Junta i es prepara la reunió de Junta General a celebrar el dia 22 de
juny. També s’aprova l’ordre del dia de la Junta General i la memòria de la Junta Central
d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter de l’any 2016. Es dona el vistiplau al tancament de
l’exercici econòmic de l’any 2016 per sotmetre-ho a aprovació a la Junta General.
27 de juliol. Reunió de Govern Ordinària.
S’informa i es valora l’acord assolit a la Taula del Ter entre les diferents entitats
participants que a principis d’agost s’ha de signar solemnement a l’Auditori de Girona.
Per altra banda, es debat els aspectes inclosos en el primer esborrany que tenim de
proposta de conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per l’execució
de treballs tècnics d’interès mutu, entre altres aspectes menors com ara la informació
econòmica i calendari de les properes reunions.
8 de setembre. Reunió de Govern Ordinària.
En aquesta reunió de Junta de Govern s’aprova el nou logotip de l’entitat, i es presenta
la web de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (www.aiguabaixter.cat). Es
debat una nova versió de la proposta de conveni amb l’ACA. També s’informa dels afers
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econòmics de l’entitat, i de que ja s’està donat d’alta al Registre de grups d’interès de
Catalunya.
10 de novembre. Reunió de Govern Ordinària.
En aquesta reunió es debat un nou esborrany de proposta de conveni amb l’ACA, una
proposta de criteri per integrar a la Junta diversos usuaris de l’àmbit geogràfic de la
massa 33 del Baix Ter que no tenen l’aigua de l’aqüífer al·luvial. Es prepara la reunió de
Junta General del 1 de desembre i les informacions econòmiques de la JCUABT.

3.2.

Junta General

22 de juny. Reunió de Junta General
Es presenta i s’aprova la memòria d’actuació de la Junta Central de l’any 2016, així com
el tancament de l’exercici econòmic de la Junta de l’any 2016. El tema que genera més
interès i debat són les informacions de l’evolució de les negociacions a la Taula del Ter.

Il·lustració 1.Imatge de la
Junta General
del mes de juny.

En la Junta General hi estan representats (presencials i delegats) 2.687 vots, que
representa el 51.45 % dels existents.
1 de desembre. Reunió de Junta General
S’informa de l’acord de la taula del Ter, la prospectiva de l’àrea tècnica, es presenta
l’operació de la Junta presentada al PECT Girona regió sensible a l’aigua que lidera la
Diputació de Girona i s’aprova el pressupost de l’entitat per a l’any 2018 i el cànon a
repercutir als usuaris.
En aquesta Junta hi estan representats (presencials i delegats9 2.031 vots que
representen el 38.9 % dels existents.
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Il·lustració 2.- Imatge de la Junta General celebrada a Mas Badia el passat 1 de desembre de
2017.

3.3.

Reunions i signatura de l’Acord del Ter

Al llarg dels primers set mesos de l’any s’han celebrat les tretze reunions formals
convocades pel delegat de la Generalitat a Girona, Sr. Eudald Casadesús de la Taula
del Ter, que el passat dia 2 d’agost va culminar amb la signatura de l’Acord de la taula
del Ter.
A les reunions de la taula del Ter, a més de la Junta central d’usuaris d’Aigües del Baix
Ter, hi ha participat l’Ajuntament de Girona, el Consorci del Ter, el Consorci de la
Costa Brava, la Universitat de Vic, el grup de defensa del Ter, la plataforma Aigua és
vida, l’Entitat metropolitana de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Aigua i diferents
Departaments de la Generalitat de Catalunya.

Il·lustració 3.- Acord de la Taula del Ter.

L’acord te tres fases de desenvolupament, amb compromisos d’actuacions per a cada
fase, la creació de la Taula Nacional de l’Aigua i d’una comissió de seguiment dels
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acords adoptats. Cada fase de desenvolupament contempla unes actuacions a realitzar
i unes extraccions màximes a derivar del riu Ter cap a la demarcació barcelonina,
assolint en els 90 Hm3 màxim en el període 2023-27 i a partir de l’any 2028, no superant
el 30% d’aigua del cabal circulant del riu Ter.

Il·lustració 4.- Fotografia dels signants de l’acord del Ter, el passat dia 2 d’agost a l’Auditori de
Girona.
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Les tasques definides per la secretaria, segons l’article 46 dels estatuts, són:






Redactar en un llibre foliat i rubricat pel President de la Junta Central les actes
de la Junta General i signar-les conjuntament amb aquell.
Anotar en un llibre similar a l’anterior els acords de la Junta General amb les
respectives dates complint amb els requisits del paràgraf anterior.
Autoritzar amb el President de la Junta Central les ordres que emanin d’aquest i
els acords de la Junta General.
Conservar i custodiar en el seu arxiu els llibres i altres documents corresponents
a la Secretaria de la Junta Central.
Totes les altres tasques pròpies del seu càrrec que li encomani el President per
decisió seva o per acord de la Assemblea General i/o Comissió de Govern.

A més de les tasques definides en els estatuts, actualment es desenvolupen les
següents:





Relació amb els serveis tècnics i els serveis jurídics. Coordinació.
Gestió econòmica de l’entitat. Gestió de quotes i pagaments.
Gestió de la documentació administrativa i documental
Dinamització. Projecció exterior d la Junta. Web.

Per a realitzar aquestes feines, es compta amb el suport de personal administratiu i
tècnic de la Fundació Mas Badia.

4.1.

Registre d’entrades i sortides.

Durant l’any 2017, s’han comptabilitzat en el registre d’entrades 37 documents, el 64%
dels quals provenen de l’Agència Catalana de l’Aigua, tan de la demarcació de Girona,
com de la seu central a Barcelona.
Els documents als quals s’han tramitat amb registre de sortida han estat 84. El 23% amb
destí a l’Agència Catalana de l’Aigua per donar contesta als requeriments d’informació i
compareixença a les tramitacions administratives que ens sol·liciten. La major part de la
documentació de sortida s’ha adreçat a les administracions locals membres de la Junta
Central d’usuaris d’Aigües del Baix Ter.
El llistat dels registres estan a l’annex 8.1.

4.2.

Gestió econòmica.

Memòria de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter. 2017

-10-

La gestió econòmica de l’entitat es porta a terme per part del secretari de la Junta.
L’entitat té obert un compte bancari per fer la tota la gestió de cobrament i pagaments a
través de l’oficina de Torroella de Montgrí del Banc de Sabadell.
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L’activitat de l’ÀREA TÈCNICA al llarg de l’any 2017 ha comportat un total de 862 hores
de dedicació, que inclouen la suma dels treballs realitzats pel conjunt del personal tècnic
que forma l’Àrea.

5.1.

Capítols generals de treball de l’àrea tècnica

Durant aquest període 2017, l’Àrea Tècnica ha orientat i desenvolupat les seves tasques
als capítols generals de treball següents:
-

Treballs tècnics de gabinet: 26% (1)
Reunions: assistència i preparació 24%
Projectes (cerca, activació i preparació): 14%
Coordinació Àrea Tècnica: 13%
Assessorament usuaris: 11%
Treballs tècnics de camp: 8%
Jornades i formació: 4%

una part indiferenciada dels treballs de gabinet s’han destinat també a l’elaboració i
preparació de tasques corresponents al capítol de Projectes.
(1)

En el diagrama de la Il·lustració 5 es resumeixen les proporcions de la dedicació i es
concreten les hores destinades a cadascun del capítols generals de treball.

Il·lustració 5.- Capítols de treball i dedicació de l’ÀREA TÈCNICA, l’any 2017, en hores
5.1.1.- Treballs tècnics de gabinet (26%)

En relació als treballs tècnics de gabinet, aquests s’han destinat principalment les
tasques següents:
TREBALLS GENERALS DE GABINET

DEDICACIÓ
(hores)

Redacció informes, tràmits JCUABT i anàlisi
Plecs i reglaments
Actualització dades usuaris JCUABT
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% dedicació en
relació al total
dels treballs 2017
122
14,15
72

8,35
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Enquesta extraccions 2016

27
221

3,13
26,63

Es tracta de treballs propis de l’activitat ordinària de la JCUABT, relacionats amb
acomplir amb les relacions tècnico-administratives amb l’Agència Catalana de l’Aigua i
amb altres diverses entitats incloses o no dins la Junta Central. Alguns d’aquests treballs
són:
-

-

-

la recepció, estudi i resposta tècnica als expedients d’inscripció d’aprofitaments
que se sol·liciten dins l’àmbit de la Comunitat, tant si són concessions (+7.000
m3/any) com inscripcions de menys volum.
la cerca d’aprofitaments existents a través de diverses fonts i la ordenació i
actualització de la bases de dades de la Junta respecte els aprofitaments
existents dins el seu àmbit
l’elaboració, distribució i actualització d’una fitxa-inventari sobre les extraccions
anuals dels principals aprofitaments, així com la recopilació mensual de dades
sobre cabals, nivells i quimisme. El seguiment anual de les extraccions dels
principals usuaris.

-

estudi dels Plecs de subvenció a xarxes supramunicipals per part de l’ACA

-

organització de la base de dades dels expedients informats

5.1.2.- Assistència i preparació de reunions (24%)

L’assistència a reunions de diferent índole suposa un percentatge important de la
dedicació de l’Àrea Tècnica, en el qual cal incloure també els temps destinat a
preparació de documentació o de l’argumentació necessària per a assolir els objectius
propis que s’estableixen en cadascuna de les reunions.
Els àmbits en què s’han desenvolupat les principals reunions de treball al llarg de l’any
2017 i en les què s’ha assistit en representació de la JCUABT són els que s’indiquen a
la taula que segueix a continuació:
TREBALLS D’ASSISTÈNCIA I PREPARACIÓ
DE REUNIONS

DEDICACIÓ
(hores)

Taula del Ter 2017
Assemblees Generals JCUABT
Juntes de Govern ordinàries i extraordinàries
Participació creació Màster Aigua Campus de
l’Aigua UdG

133
34
31
10
208

% dedicació en
relació al total
dels treballs 2017
15,37
3,94
3,60
1,16
24,07

L’any 2017 ha comportat un esforç important pel que fa al capítol d’assistència i
preparació de reunions destinades a la consecució dels acords assolits a la Taula del
Ter, on a banda de l’assistència concreta, s’han efectuat treballs paral·lels amb diferents
interlocutors, de preparació de l’argumentació en cada una de les reunions,
especialment amb responsables i representants de l’Ajuntament de Girona, el Consorci
del Ter, Aigua es Vida, el Grup de Defensa del Ter i el CERM de Manlleu. També s’han
efectuat discussions addicionals de treball sobre aquests qüestió amb representants de
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Oficina del Canvi
Climàtic de Catalunya i diferents tècnics del territori (Càtedra Ecosistemes Litorals,
Consorci de la Costa Brava), entre altres.
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A banda de les reunions ordinàries corresponents a les Assemblees Generals i la Junta
de Govern de la JCUABT és remarcable la participació en reunions amb altres entitats,
com és el cas de les efectuades al Campus de l’Aigua de la UdG per a la preparació
dels continguts del Màster de l’Aigua a desenvolupar per part d’aquesta universitat amb
la participació de la JCUABT.
Altra tipologia de reunions són les corresponents al desenvolupament de projectes i
assessorament a entitats o usuaris diversos, que s’inclouen en el capítol d’activitats
corresponent.
5.1.3.- Projectes: cerca, activació i preparació (14%)

El capítol de treball corresponent a la cerca, activació i preparació de projectes
extraordinaris, fora de l’activitat ordinària de l’Àrea Tècnica, que reverteixin en el
coneixement i progrés de la JCUABT i els seus usuaris ocupa també una part de la
dedicació del grup de treball de l’Àrea Tècnica. Són diversos els intents i iniciatives
endegades per aital finalitat, però les que al llarg de l’any 2017 han reeixit i han suposat
més dedicació, fins el punt que s’hi ha continuat treballant també al llarg de l’any 2018,
són els següents:
PROJECTES: CERCA, ACTIVACIÓ I
PREPARACIÓ

DEDICACIÓ
(hores)

Projecte INTERREG-SUDOE
Projecte NEPTUNE-GWASOCO
Projecte PECT’s 2017

51
40
27
118

% dedicació en
relació al total
dels treballs 2017
5,92
4,64
3,13
13,69

El projecte INTERREG-SUDOE s’endega per a poder accedir a un programa de
cooperació transnacional entre països del sud-oest d’Europa. Es tracta d’un programa
adoptat per decisió de la Comissió Europea (Decisió C_2015 4146 de 18 de juny 2015),
amb cofinançament de fons europeus per al desenvolupament regional (FEDER), amb
l’objectiu de contribuir a l’estratègia Europa 2020 en base a dos eixos d’actuació
prioritaris: (A) promoure la capacitat d’innovació per a un creixement intel·ligent, durador
i inclusiu; i (B) protegir el medi ambient i promoure la eficàcia dels recursos.
Al llarg de l’any 2017, els treballs preliminars en què ha intervingut l’Àrea Tècnica de la
JCUABT, i que posteriorment han continuat l’any 2018, s’han basat en una col·laboració
transfronterera entre diversos països, liderada per França, amb propostes d’actuació de
diverses entitats pertanyents a França, Catalunya, Espanya i Portugal. Aquests treballs
preliminars han consistit en reunions de treball i discussió d’objectius, a més de
l’elaboració de documentació per a objectivar la proposta a desenvolupar dins aquest
projecte i integrar les diverses actuacions del conjunt de socis.
En resum, els treballs realitzats l’any 2017 s’han orientat a desenvolupar de forma
integrada una proposta que té com a eix principal establir actuacions que relacionin
l’adaptació dels efectes del canvi climàtic amb l’evolució i protecció dels recursos hídrics
subterranis. El títol preliminar que s’adoptà per a la proposta acordada entre els diversos
països fou: “ADAPTATION LOCALE AUX RISQUES HYDROGÉOLOGIQUES
DERIVÉS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE”.
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Il·lustració 6.-. Una de
les reunions del grup de
treball transnacional
durant la preparació del
projecte SUDOE, al Prat
de Llobregat.

En aquest marc comú, el projecte o actuació concreta que de forma provisional es
presentà per part de la JCUABT i que posteriorment es desenvolupà amb més detall al
llarg de l’any 2018 fou el projecte titulat: IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE
CONTROL Y EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LA VIABILIDAD DE LA RECARGA
DEL ACUÍFERO SOBREXPLOTADO DEL RÍO DARÓ MEDIANTE EFLUENTES DE LA
EDAR DE LA BISBAL D’EMPORDÀ (GIRONA), amb un pressupost de partida,
provisional, de 240.000´- € de base imposable i el recolzament de la Comunitat DaróTer, com a entitat que forma part de la JCUABT.
El projecte GWASOCO s’ha activat a partir del projecte NEPTUNE, constituït per
clústers europeus i finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la UE,
amb l’objectiu d’implementar el creixement “blau” i el desenvolupament de noves
cadenes de valor industrial, transversals i transfrontereres a l’entorn de l’aigua, les TIC
i l’agricultura, entre altres.
La intervenció de la JCUABT s’ha vehiculat a través de la consultora Geoservei atès que
els projectes van destinats a PIMES, i s’ha coordinat mitjançant el Centre Tecnològic de
Catalunya (EURECAT) que forma part d’aquesta agrupació de clústers europeus. La
integració del projecte a aquesta xarxa d’entitats i clústers s’ha efectuat gràcies a la
implicació del CWP (Catalan Water Partnership).
El projecte concret elaborat per part de l’Àrea Tècnica de la JCUABT s’anomena
GWASOCO (Ground Water Solution for Communities) amb l’objectiu de desenvolupar
un instrument (software) per a ajudar a les Comunitats d’Usuaris d’Aigües a controlar,
gestionar i reduir la potencialitat dels impactes ambientals que afecten la quantitat i la
qualitat de l’aigua dins aquestes comunitats. La seva realització es durà a terme
principalment al llarg de l’any 2018 i se’n responsabilitzarà EL Centre Tecnològic de
Manresa, qui disposarà d’un pressupost adjudicat de 20.000´-€. L’Àrea Tècnica de la
JCUABT serà qui coordinarà el projecte juntament amb personal del CWP.
GWASOCO té per objectiu concret desenvolupar una plataforma amigable que es pugui
incorporar a dispositius intel·ligents tipus smartphones, tablets, ordinadors, a partir dels
quals els usuaris de la JCUABT podran aportar periòdicament diferent tipus de dades i
informació sobre els seus aprofitaments (nivells d’aigua, cabals, qualitat...) i transmetrela via l’aplicatiu a la JCUABT, per tal que aquesta pugui analitzar les dades, interpretarMemòria de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter. 2017

-15-

ne la seva evolució i donar les pertinents recomanacions d’ús i protecció dels
aprofitaments als usuaris.
Il·lustració 7.- Fitxa de valoració del projecte GWASOCO per part de NEPTUNE i adjudicació
del pressupost de suport per a la seva execució.

El PECT (Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial) és un projecte ja
conegut per l’Assemblea General atès que bona part dels treballs de preparació i
reunions es van desenvolupar l’any 2016 i del què se n’han efectuat diverses
presentacions sobre el seu contingut i objectius. És una línia de projectes finançada per
la Unió Europea amb Fons de Desenvolupament Regional (FEDER), que s’emmarca en
la línia RIS3CAT i el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Els ajuts per
al desenvolupament d’actuacions emmarcades dins els projectes PECT han estat
publicades i gestionades pel Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
A Girona, la iniciativa per a promoure actuacions concretes emmarcades en el PECT ha
estat liderada i coordinada per la Diputació de Girona amb l’assessorament i participació
de la Universitat de Girona a través del Campus de l’Aigua. Un dels projectes que ha
reeixit s’ubica integrament al Baix Ter i porta per títol: GIRONA, REGIÓ SENSIBLE A
L’AIGUA. Dins aquest projecte s’han programat diverses operacions o actuacions
proposades per entitats del territori (UdG, IRTA, Mas Badia, Fundació Mar i Junta
Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter).
La JCUABT, a través de la seva Àrea Tècnica, s’ha implicat significativament en què el
conjunt del projecte reeixís, no solament amb la proposta i desenvolupament d’una
actuació específica de la JCUABT sinó també en cohesionar tècnicament la memòria
on s’integren les propostes de les diverses entitats. D’altra banda, la representativitat
territorial de la JCUABT derivada de la seva composició, amb gairebé 40 municipis del
Baix Ter, les Comunitats de Regants, els sectors industrial-turístic, i els centenars
d’usuaris particulars ha predisposat sens dubte la viabilitat del projecte globalment i la
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seva adequada integració i idoneïtat als criteris formulats en les bases d’adjudicació dels
PECT’s.
La operació o projecte concret elaborat per la JCUABT duu per títol: CONSOLIDACIÓ,
ESPECIALITZACIÓ I PROJECCIÓ TERRITORIAL DE LA JUNTA CENTRAL
D’USUARIS D’AIGÜES DEL BAIX TER, i consta de les tres actuacions generals que
s’indiquen a continuació, cadascuna de les quals desplega un conjunt de treballs
concrets orientats a la gestió i protecció de les aigües del Baix Ter:
-

definició d’indicadors, condicions-llindar i disseny d’una Xarxa de Control
Hidrològica Integral el Baix Ter

-

formalització de regles i protocols específics de gestió, explotació i protecció de
les aigües del Baix Ter
desplegament territorial (als usuaris) del model de gestió hidrològica del Baix
Ter.

-

Il·lustració 8.- Dades financeres i resum d’actuacions de la operació presentada per la
JCUABT al projecte PECT: Girona, Regió Sensible a l’Aigua

El projecte presentat per la JCUABT compte amb el recolzament de diverses entitats del
territori, entre elles: les Comunitats de Regants, el Consorci del Ter, la Mancomunitat
Intermunicipal d’Aigües de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, la Comunitat
Intermunicipal Daró-Ter. Disposa d’un pressupost d’execució de les operacions de
495.370,09´-€ (amb iva inclòs), que es finançarà al 50% amb fons FEDER, 25%
Diputació de Girona i 25% per part de la JCUABT.
Al llarg de l’any 2017 les tasques que s’han dut a terme en relació al PECT (i que també
han continuat l’any 2018) han consistit bàsicament en:
-

reunions de seguiment i discussió sobre progrés del projecte a nivell
administratiu

-

modificació i ampliació d’informació requerida per la Diputació i la Generalitat
reunions amb entitats de recolzament: preparació i signatura de documents de
participació
elaboració i entrega de documentació addicional a la coordinació (Diputació de
Girona i Campus de l’Aigua).

-
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5.1.4.- Coordinació Àrea Tècnica (13%)

S’han efectuat treballs que s’agrupen sota la denominació de tasques de Coordinació
de l’Àrea Tècnica i que han consistit bàsicament en:
COORDINACIÓ ÀREA TÈCNICA

DEDICACIÓ
(hores)

Reunions de coordinació Secretaria, Àrea
Jurídica, Àrea Tècnica
Conveni ACA-JCUABT
Revisió i seguiment treballs i informes grup de
treball Àrea Tècnica
Reunions de planificació i coordinació grup de
treball Àrea Tècnica

% dedicació en
relació al total
dels treballs 2017
27
3,13
41
23

4,76
2,61

19

2,20

110

12,70

En les reunions conjuntes amb Secretaria, Àrea Jurídica i Àrea Tècnica, que es realitzen
periòdicament a la seu de la JCUABT a mas Badia es coordinen les tasques immediates
i a termini que s’han de dur a terme i es discuteixen les qüestions d’interès que afecten
el funcionament ordinari i extraordinari del a JCUABT, així com tot allò que afecta els
seus objectius i finalitats.
Al llarg de l’any 2017, els temes de més rellevància s’han centrat en l’estat d’evolució
dels PECT’s i la seva aprovació, el cens dels usuaris i el cobrament de quotes, el conveni
amb l’ACA i el progrés de la Taula del Ter, entre altres.

Il·lustració 9.- Una
de les primeres
versions
elaborades durant
l’any 2017 per a
completar el
programa
d’actuacions i la
valoració
econòmica del
Conveni amb
l’ACA.

Les tasques derivades del treball per assolir el Conveni amb l’ACA, s’han centrat en la
preparació i assistència a diverses reunions amb la Delegació de l’ACA de Girona i amb
els responsables de l’ACA a Barcelona, per tal de formalitzar el conveni. També s’ha
Memòria de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter. 2017
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destinat un temps significatiu a la redacció i preparació de la part tècnica (les actuacions)
del Conveni, en les seves diverses versions, així com la seva valoració econòmica.
La revisió dels documents i actuacions que s’efectuen els integrants del grup de treball
de l’Àrea Tècnica és una condició necessària per a garantir la qualitat dels treballs que
es presenten i els eixos o criteris que cal aplicar en cada cas i situació. Per aquest motiu
també són necessàries la planificació dels treballs que es duen a terme i les reunions
de coordinació, activitats que, al llarg de l’any 2017, també han comportat un temps de
dedicació determinat, tal com s’indica en la taula precedent.
En general, els principals temes de coordinació i planificació de treballs s’han centrat
en:
-

protocols de supervisió i ordenació de la informació i les dades, així com dels
expedients d’aprofitament que s’informen

-

digitalització de la informació i creació d’un model de base de dades,

-

creació i disseny de les fitxes-enquesta per a inventariar les extraccions dels
principals usuaris

-

criteris d’inventari i de cerca del llistat d’usos industrials i altres.
models de representació gràfica de les dades de nivell i qualitat

5.1.5.- Assessorament als usuaris (11%)

L’assessorament tècnic als usuaris és un dels camps de treball necessaris per a la
correcta implementació de la JCUABT al territori, i que cal potenciar i ampliar-ne la
dedicació a curt termini. Durant l’any 2017, aquest capítol de treball ha suposat una
dedicació aproximada de l’11% del total de les tasques efectuades per part de l’Àrea
Tècnica, i s’ha orientat bàsicament a les tasques següents:
ASSESSORAMENT ALS USUARIS DE LA
JCUABT

DEDICACIÓ
(hores)

Assessorament a Ajuntaments
Assessorament i reunions de treball amb altres
entitats o col·lectius
Assessorament a usuaris particulars diversos

% dedicació en
relació al total
dels treballs 2017
33
3,83
31
3,60
27
91

3,13
10,56

Els principals exemples d’assessorament a Ajuntaments o entitats de la JCUABT són:
-

assessorament a Ajuntaments en relació l’estudi dels Plecs de subvenció de
l’Agència Catalana de l’Aigua relatius a la millora d’aprofitaments municipals i
xarxes supramunicipals. És el cas dels municipis que formen la Comunitat
Intermunicipal Daró-Ter: la Bisbal d’Empordà, Forallac, Fontanilles, Serra de
Daró i municipis de la Mancomunitat del Baix Empordà: Corçà, Cruïlles, Sant
Sadurní de l’Heura i Madremanya. També s’ha aplicat el mateix tipus
d’assessorament a Vilopriu.

-

treballs d’estudi i redacció d’al·legacions a les condicions de l’ACA per a la
resolució de la concessió d’aigües superficials del rec de Sentmenat a la
Comunitat de Regants de la Presa de Colomers.
presentació de la JCUABT a la Mancomunitat del Baix Empordà, plantejament
per part de la Mancomunitat de la necessitat de treballs relatius a la regularització

-
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dels aprofitaments actuals, disseny de perímetres de protecció, i preocupació per
la evolució de nivells i qualitat en els pous.
-

-

-

assistència i assessorament a reunió amb l’ACA i Ajuntaments de la
Mancomunitat Intermunicipal Daró-Ter per a millorar el proveïment des de
l’estació de Fontanilles.
treballs d’assessorament a companyia de proveïment de la Mancomunitat
Intermunicipal Daró.Ter en la gestió dels aprofitaments de l’estació de
Fontanilles.
redacció de memòries valorades per a la millora del proveïment de la
Mancomunitat Intermunicipal Daró-Ter i memòria valorada per a la millora del
proveïment de Vilopriu.

-

revisió projecte de xarxa i connexió de Serra de Daró amb planta de Fontanilles

-

assessorament a l’Ajuntament de Jafre per a la clausura del pou d’aigües termals
vinculat al complex hoteler i d’apartaments de la localitat.

Pel que fa referència a assessorament a col·lectius o entitats diverses de l’àmbit de la
JCUABT:
-

-

assesorament equip UdG per a plantejament de Tesi Doctoral àmbit Baix Ter en
reutilització i ús d’aigües d’EDAR.
assessorament i aclariments sobre funcionament hidrològic aqüifers del Daró
amb el col·lectiu Aigua Clara
assessorament sobre protocols per a la constitució d’una Comunitat d’Usuaris a
la plana litoral de la Muga en base a exemple Baix Ter.
avaluació amb Oficina Catalana del Canvi Climàtic per a activar grup de treball
sobre futur aigua a Catalunya amb entitats de Terres de Lleida.
assessorament per a possible implementació d’una plataforma de consulta de
dades hidrològiques de la JCUABT via web (Webinar Hydromodel)
assessorament i assistència reunió per a possible incorporació de la Comunitat
de Regants Horts de la Palma de Rupià a la JCUABT.
redacció nota tècnica a Ârea Jurídica sobre la importància i interès tècnic de la
incorporació d’usuaris i aprofitaments d’aigües superficials en Comunitats
d’Usuaris d’Aigües Subterrànies.
assessorament i reunions amb grup de treball de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per a l’avaluació dels recursos subterranis disponibles a l’AMB i la
seva incorporació a la gestió del proveïment.

A nivell d’assessorament a usuaris que formen part de l’àmbit de la JCUABT, han estat
diversos els usuaris que han rebut informació o recomanacions tècniques al llarg de
l’any 2017. Alguns exemples:
Batlle (Foixà-Ultramort); Calmó (Ultramort), Novafrut (Tor-Bellcaire); Güell (Tor),
Bugaderia Empordà (Corçà), Casadellà (Gualta), Blai (Gualta), Química Sarasa (Sant
Julià de Ramis), Agrícola Figueres Ros (Foixà), Barba-Roure (la Tallada d’Empordà),
Cabrera Mir (Torroella de Montgrí), Nualart-Roig (Verges), Casademont-Alabau (la
Tallada d’Empordà), Mora-Olivella (Gualta), Brignone Roman (Albons), Casas-Dalmau
(Bellcaire), Valdosera-Guilera (Albons), Norma Quintana (l’Escala), i altres.
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Il·lustració 10.- Vistes del pou termal surgent de Jafre. (a) Sortida a pressió, descontrolada, de
l’aigua del pou; (b) altres punts de surgència a l’entorn del pou amb aigües termals; (c)
acumulacions de mineralitzacions de sofre contingudes en l’aigua termal.

Bàsicament l’assessorament s’ha basat en els passos per a la regularització dels seus
aprofitaments, en alguns casos a la redacció i presentació d’al·legacions destinades a
la millora de la concessió sol·licitada o de què disposaven, i en altres a la idoneïtat per
a la ubicació i prospecció de noves captacions.
5.1.6.- Treballs tècnics de camp (8%)

En general, els treballs de camp han consistit en la cerca de dades de nivell i de
qualitat de diversos punts d’interès dins l’àmbit territorial de la JCUABT. D’altra banda,
en el seguiment i control de prospeccions de les què es te coneixement a través de les
sol·licituds de perforació que es trameten des de l’Agència Catalana de l’Aigua o a
partir d’informants propis.
La distribució de la dedicació en aquest dos camps s’ha establert tal com segueix:
TREBALLS TÈCNICS DE CAMP

DEDICACIÓ
(hores)

Amidaments de nivells i qualitat a camp
Visites, seguiment i control de prospeccions
per a nous aprofitaments

% dedicació en
relació al total
dels treballs 2017
41
4,76
32
3,71
73

8,00

Ambdós tipologies de treball s’han de poder desenvolupar molt més a curt termini,
principalment quan es doni inici als treballs del PECT i del Conveni-ACA, atès que es
consideren tasques d’absoluta necessitat per al progrés del coneixement dels usos i les
característiques dels recursos de la JCUABT.
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D’altra banda, en no disposar encara d’una Xarxa de Control definida i pròpia de la
JCUABT, al llarg de l’any 2017 els treballs de recopilació de dades pròpies d’evolució
de nivells i qualitat obtingudes a camp s’han complementat amb informació procedent
de la Xarxa de l’ACA, que ha estat analitzada i incorporada a les gràfiques de control de
diversos paràmetres, bàsicament; pH, conductivitat elèctrica i nitrats.
Els punts de seguiment emprats al llarg dels darrers anys 2016 a 2018 s’indiquen a la
Il·lustració 11 on s’ha procurat que la distribució d’aquests punts de control sigui
territorialment i hidrogeològicament representativa de l’àmbit que ocupa la JCUABT.
Il·lustració 11.Disitribució de punts de
control en què l’Àrea
Tècnica efectua treballs
de camp per a
l’actualització de les
dades de nivell i alguns
paràmetres de qualitat,
i la posterior
interpretació de la seva
evolució.

Només a títol d’exemple, la interpretació de l’evolució d’aquests punts de control
durant els període corresponent als darrers 10 anys ens indica, per exemple.
-

en el cas de l’aqüífer superficial, que podria quedar representat pel punt TER
S8B, situat en l’àmbit de recàrrega del sector de Verges, l’existència d’una
lleugera tendència descendent dels nivells (il·lustració 12), que també succeeix
en el punt anomenat TER S1, i que probablement calgui associar a una possible
deficient circulació de cabals al llarg de l’any, que afecta la recàrrega dels
aqüífers a l’entrada de la plana, lloc on precisament s’ubica una de les principals
zones de recàrrega del conjunt hidrològic del Baix Ter.

-

un altre exemple d’evolució amb tendència molt negativa al llarg dels darrers 10
anys és el punt anomenat RISSEC S24, que es troba situat en l’àmbit de l’aqüífer
superficial del Daró, del què es proveeixen els municipis de la Comunitat
Intermunicipal Daró-Ter i Mancomunitat del Baix Empordà. La seva evolució
(il·lustració 13) en els darrers anys mostra una preocupant tendència a
l’esgotament de l’aqüífer, amb variacions interanuals màximes del període entre
2,5 i 3 m.
un altre cas remarcable és el punt DARÓ S3C situat en l’àmbit proper als
anomenats Pous de Gualta, on l’evolució del punt (il·lustració 14), malgrat
mostrar-nos una tendència estable de l’evolució del freàtic, manté l’assoliment
de cotes piezomètriques negatives (dessota el nivell del mar), amb una mitjana
de -3,5 a -4 msnm i cotes negatives màximes de fins a -9 msnm. En general, en
gairebé tot el període de control, el nivell es manté sota la cota 0 msnm, seguint

-
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la tendència i dinàmica ja coneguda dels anomenats antics pous de Gualta, que
afectaran la zona i la seva salinització.
-

en altres zones les tendències evolutives es mantenen estables (il·lustració 15),
com es el cas del punt TER S17C, situat dins l’àmbit hidrogeològic de l’aqüífer
profund en l’anomenat Corredor d’Albons.

Il·lustració 12, 13, 14 i 15; consecutives
de dalt a baix. Evolució dels punts de
control provisionals de l’’Area Tècnica
mesurats al llarg dels anys 2016 a 2018
amb addició de dades preexistents
procedents de l’ACA per al període
gener 2007 a maig 2018.
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5.1.7.- Jornades i formació (4%)

Una part dels treballs realitzats l’any 2017 per part de l’Àrea Tècnica ha estat
l’assistència i participació en actes de divulgació i posta en coneixement de la JCUABT.
Aquest treballs s’han desenvolupat a partir de dos camps d’actuació principals:
l’assistència i participació en Jornades Tècniques, i la preparació i realització de
xerrades divulgatives i de recerca a l’entorn dels recursos hídrics en general i del Baix
Ter en particular. La distribució de la dedicació d’enguany a aquests camps de treball
ha estat la següent:
JORNADES I FORMACIÓ

DEDICACIÓ
(hores)

Preparació i assistència a Jornades i/o
reunions de formació
Preparació i realització de xerrades
divulgatives i de recerca

% dedicació en
relació al total
dels treballs 2017
27
3,25
14

1,62

42

4,87

En el camp de les Jornades i reunions de formació, algunes de les activitats principals
realitzades han estat:
-

-

Assistència i revisió del document de signatura del PECT-AIGUA (1a versió
2017) a la Diputació de Girona
Jornada de debat i discussió sobre el posicionament de ERC sobre la gestió de
l’Aigua, al Museu de l Mediterrània de Torroella de Montgrí.
Jornada del CWP a Barcelona sobre tècniques de descontaminació de nitrats a
les aigües subterrànies (ICGC-Barcelona).
Jornades sobre línies de subvenció per a projectes I+D de recerca en aigua
promogudes per l’ACA, Palau Robert (Barcelona).
Jornada sobre l’aplicació del nou Decret sobre nitrats i l’ús de fertilitzants en
agricultura i la seva possible afectació sobre les aigües subterrànies. Fisersa
(Figueres).
Jornada sobre ús d’isòtops en els estudis sobre aigües subterrànies. Campus de
Recerca de la Universitat de Barcelona.
Presentació per part de la Càtedra de Geografia de la UdG del catàleg digital
d’elements hidràulics patrimonials a la zona del Baix Ter.

En allò relatiu a xerrades divulgatives i de recerca, les principals activitats realitzades
per l’Àrea Tècnica l’any 2017 han estat les següents:
-

Preparació i divulgació dels elements patrimonials naturals i hidrològics del Parc
Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter dins el Curs de Guies del PNMMBT i el
Curs de Guies Subaqüàtics del Parc.

-

Característiques hidrogeològiques del Baix Ter en el marc de la Jornada sobre
aigües organitzada pel CWP a l’Auditori de Girona.
Característiques hidrològiques de la plana litoral de la Muga. Xerrada divulgativa
realitzada en el marc de l’assessorament efectuat per l’Àrea Tècnica de la
JCUABT en la creació d’una CUA a la plana de la Muga.

-
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-

-

Característiques hidrològiques dels aqüñifers neògens del terraprim de Navata.
Xerrada divulgativa realitzada en el marc de l’assessorament efectuat per l’Àrea
Tècnica de la JCUABT en la creació d’una CUA als municipis de Navata, Ordis,
Cabanelles, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Báscara i altres.
Conferència sobre la gestió i la organització del usuaris de l’aigua i el seu ús en
el conreu de la vinya. INNOVI. Vilafranca del Penedès.
Diverses xerrades sobre l’aigua i la seva vinculació amb el paleopaisatge antic
(MAC-Empúries, MUHBA de Barcelona, Workshop International Empúries, i
altres.

5.2. Resum de la dedicació de l’àrea tècnica de les principals actuacions
de l’any 2017.
En les Gràfiques 2 i 3 que segueixen a continuació es presenta una síntesi gràfica del
% de dedicació i de les hores destinades pel grup de treball de l’ÂREA TÈCNICA al
desenvolupament dels treballs realitzats al llarg de l’any 2017.
GRÀFICA 2. Percentatge de major a menor dedicació en les principals actuacions en què ha
participat l’Àrea Tècnica l’any 2017

GRÀFICA 3. Hores destinades a les principals actuacions en què ha participat l’Àrea Tècnica
l’any 2017.
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El manteniment econòmic ordinari de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter, tal
i com esta recollit en l’article 82. 2 del text refós de la llei d’aigües (RDL 1/2001, de 20
de juliol), esta sufragat pels seus membres amb l’aprovació de les quotes. Aquestes, i
el pressupost ordinari, es varen aprovar en la Junta General celebrada el 15 de
desembre de 2016.

6.1.

Quotes.

Les quotes dels membres de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter pel
manteniment ordinari de l’entitat depenen del consum real i efectiu dels seus membres
a l’any anterior. El cànon aprovat (TAULA 1) multiplicat per el consum real i efectiu de
l’any anterior (facilitat pels serveis tècnics de la JCUABT) donen un import que serà
repercutit a l’usuari.
Taula 1.- Cànon a aplicar durant l’any 2016, aprovat a la Junta General del 15 de desembre de
2016.
Sector

Quota €/m3

Abastament urbà

0.00700

Industrial i Turístic subterrània

0.00552

Agrícola superficial

0.00013

Agrícola subterrània

0.00013

Hidroelèctrics

0.00013

L’aprovació del cànon presenta els següents condicionants: :





En el cas de que no es pugui comprovar fefaentment el consum de l’any
anterior, o existeixin discrepàncies de consum amb els serveis tècnics,
s’aplicarà el volum concedit.
Els rebuts inferiors a 5 € no es tramitaran perquè no cobreixen les
despeses de la tramitació.
Les concessions d’aigua regenerada d’EDAR, la seva quota és 0 €/m3.
Els subjectes passius inicials són els concessionaris d’aigua inclosos en el
registre d’aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua en data 1 de gener de
2017.

Per a l’any 2017, aquest cànon, juntament amb els consum comprovat de consum de
l’any anterior (2016) varen generar unes quotes a repercutir als usuaris de 92.203,00 €

6.2.

Pressupost.

A la Junta General del 15 de desembre de 2016 es va aprovar el pressupost equilibrat
de l’entitat per a l’any 2017, amb un import total de 94.650 € (Taula 3).
Els principals ingressos provenen de les aportacions dels ens membres, mentre que les
principals despeses provenen del capítol II de bens i serveis, donat que l’entitat no té
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personal propi, sinó que les dedicacions de les persones que fan activitat venen
retribuïdes a través de la contractació de serveis.
Taula 3. Pressupost d’entrades i despeses de l’any 2017, aprovat a la Junta General del 15 de
desembre de 2016.
INGRESSOS
Aportacions ens membres
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
CAPITOL III- TAXES I ALTRES INGRESSOS
TOTAL INGRESSOS

90.650,00
0,00
4.000,00
94.650,00
94.650,00

DESPESES
CAPITOL I - PERSONAL
Secretaria i administració
Assessoria jurídica
Àrea Tècnica. Assessoria hidrològica
Àrea Tècnica. Suport gestió GIS
Altres
CAPITOL II - DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS
Suport i manteniment web
Material de divulgació de la JCUABT
Suport Comissió Tècnica
Jornades de l’aigua al Baix Ter
CAPITOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL DESPESES

6.3.

0,00
20.900,00
18.000,00
35.150,00
9.850,00
5.500,00
89.400,00
500,00
1.000,00
750,00
3.000,00
5.250,00
94.650,00

Estat de comptes 2017, a 31 de desembre.

Durant l’any, s’ha anat executant el pressupost sense cap modificació. A finals d’any, en
data 31 de desembre, l’estat de comptes està és el reflectit a la Taula 4.
Els total dels ingressos varen ser de 92.203 € (97,4% dels previstos), dels quals a 31 de
desembre, 75.470,00 € (82% ) ja estan ingressats i 16.733 (18%) estan pendents
d’ingressar.
Les despeses de l’any varen ser de 84.515,05 € que són el 89.3 % de les despeses
previstes de l’any. D’aquestes despeses, 63.540,05 € (75%) ja es varen pagar durant
l’any, i 20.975,00 € (25%) restaven pendents de pagar a 31 de desembre. El resultat
provisional de l’exercici ha estat de 7.687,95 €
La majoria de les factures s’han fet efectives en menys de 30 dies.
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Resultat provisional de l'exercici 2017

Total Despeses 2017

94.650,00

500,00
1.000,00
750,00
3.000,00
5.250,00

Suport i manteniment web
Material de divulgació de la JCUABT
Suport Comissió Tècnica
Jornades de l’aigua al Baix Ter
CAPITOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Factures pagades del 2016

20.900,00
18.000,00
35.150,00
9.850,00
5.500,00
89.400,00

Pressupost

32.207,83
84.515,05

0
0

0
20.975,00

32.207,83
63.540,05

7.687,95 €

37,1%
38,1%
185,50
381,15
0
0
566,65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185,50
381,15
0,00
0,00
566,65

89,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,9%
20.900,00
18.000,00
35.150,00
9.850,00
48,40
83.948,40
0
0
0
0
0
0
5.225,00
4.500,00
8.787,50
2.462,50
0
20.975,00

% execuci ó
pres s upos t

101,7%

% execuci ó
pres s upos t

15.675,00
13.500,00
26.362,50
7.387,50
48,40
62.973,40

Pagat

TOTAL

92.203,00

0

16.733,00

75.470,00

Factures
pendents
de rebre

23.314,00

0

696,00

22.618,00

Pendent de
pagar

92.203,00
0
0,00
92.203,00

TOTAL
0
0
0
0

Quotes
pendents
d'emetre

16.733,00
0
0
16.733,00

Pendent
d'ingressar

75.470,00
0
0
75.470,00

Ingressat

DESPESES

94.650,00

90.650,00
0
4.000,00
94.650,00

Secretaria i administració
Assessoria jurídica
Area Tècnica
Suport gestió GIS Area Tècnica
Altres
CAPITOL II - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Total Ingressos 2017

Aportacions ens 2016

Aportacions ens 2017
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
CAPITOL III- TAXES I ALTRES INGRESSOS

Pressupost
2017

INGRESSOS

ESTAT DE COMPTES A 31 DE DESEMBRE DE 2017

Taula 4. Estat dels comptes econòmics de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter a 31
de desembre de 2017, a presentar per la seva aprovació a la propera Junta general de l’entitat.
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6.4.

Balanç de situació a 31 de desembre.

El Balanç de situació de l’entitat a finals d’any 2017, esta descrit a la Taula 5.
En l’apartat d’actius, es comptabilitza 16.733,00 € quotes 2017 pendents d’ingressar,
696,00 quotes 2016 pendents d’ingressar i 30.683,00 € de saldo al compte bancari,
resultant un actiu de 48.112,00 €
En el passiu, es comptabilitzen els 19.449,05 € dels resultats 2016, els 20.975,00 €
pendents de pagament i el resultat provisional de 2017, que donen un resultat igual a
l’actiu nombrat en l’apartat anterior.
Taula 5. Balanç de situació econòmica de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter a 31
de desembre de 2017, a presentar per la seva aprovació a la propera Junta general de l’entitat.
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017
ACTIU

PASSIU

Quotes pendents d'ingressar 2017
Quotes pendents d'ingressar 2016
Quotes pendents d'emetre

16.733,00
696,00
0

Reserves: resultat 2016
Proveïdors: pendent de pagar 2017
Proveïdors: pendent de pagar 2016
Proveïdors: fres. pendents de rebre

Saldo al compte

30.683,00

Resultat provisional 2017

48.112,00

19.449,05
20.975,00
0
0
7.687,95
48.112,00

Cal esmentar, que en el moment de confeccionar aquesta memòria (maig 2018) ja
s’havien ingressat totes les quotes 2016 i 2017; i pagat totes les factures pendents.

Memòria de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter. 2017

-29-

7.1.

Nou logotip

Juntament amb la confecció del nou web, es va encarregar el disseny de la imatge
corporativa de l’entitat al l’empresa de disseny gràfic ETERVISUAL. La nova imatge
corporativa ha de ser escalable (que s’identifiqui amb precisió independentment del
tamany del logotip) i senzilla.
La Junta de govern, va aprovar el logotip de la Il·lustració 16 el passat mes de setembre.
Il·lustració 16. Imatge corporativa de la Junta central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter aprovada
per la Junta de Govern el passat 8 de setembre de 2017.

A partir d’aquesta imatge corporativa es va encarregar el disseny d’un roll-up per
identificar els diferents actes públics en que hi participi la Junta Central.

Il·lustració 17.- Roll-up de la
imatge corporativa de l’entitat.
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7.2.

Web

Durant l’any es materialitzar la confecció del web de l’entitat, juntament amb el registre
del domini aiguabaixter.cat, per tal de mantenir com a portal del web i alhora disposar
de diverses adreces de correu electrònic per utilitzar pels diferents membres de l’entitat.
La creació del web reuneix les diferents característiques que es varen sol·licitar a
l’empresa de comunicació.
 Auto administrable, es a dir, que sigui fàcilment gestionable pels
membres de la JCUABT. Tan pel que fa a la gestió d’imatges
fotogràfiques, de vídeo, com de text.
 Adaptatiu, es a dir, utilitzable des de diferents dispositius (tablet,
smartphone, portàtil, ordinador de taula, ...), per qualsevol navegador
(internet explorer, firefox, safari, Chrome, Opera, ...) i per qualsevol
sistema operatiu (windows, apple, linux)
 Blog integrable que permeti la publicació d’articles i continguts relacionats
amb l’activitat, i permeti mostrar activitat i novetats al web.
 Amigable i amb facilitat d’indexació en els principals buscadors d’internet.
 Dotada de l’operativitat necessària per valorar estadístiques dels usuaris
(nombre d’accessos, temps mitjà, ...)
Allotjament del web en un hosting, amb les millors garanties de qualitat de servei i un
complert panel de control.
Il·lustració 18.- Esquema del web corporatiu amb les diferents seccions i desplegables.
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Il·lustració 19 .- Esquema del web corporatiu amb les diferents seccions i desplegables.
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7.3.

Recull de premsa

Al llarg de l’any, les principals notícies de premsa en relació a l’aigua al Baix Ter,
publicades en les diaris catalans, venen relacionades amb els treballs al voltant de la
Taula del Ter, i les preocupacions socials al voltant de la manca d’aigua per l’absència
de pluges en les diferents conques hidrogràfiques.
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Número
01/2017 ENT
02/2017 ENT
03/2017 ENT
04/2017 ENT
05/2017 ENT
06/2017 ENT
07/2017 ENT
08/2017 ENT
09/2017 ENT
10/2017 ENT
11/2017 ENT
12/2017 ENT
13/2017 ENT
14/2017 ENT
15/2017 ENT
16/2017 ENT
17/2017 ENT
18/2017 ENT
19/2017 ENT
20/2017 ENT
21/2017 ENT
22/2017 ENT
23/2017 ENT
24/2017 ENT
25/2017 ENT
26/2017 ENT
27/2017 ENT
28/2017 ENT
29/2017 ENT
30/2017 ENT
31/2017 ENT
32/2017 ENT
33/2017 ENT
34/2017 ENT
35/2017 ENT
36/2017 ENT
37/2017 ENT

Data
20170109
20170109
20170109
20170131
20170206
20170209
20170213
20170301
20170301
20170301
20170310
20170317
20170322
20170331
20170331
20170403
20170405
20170411
20170427
20170515
20170519
20170530
20170530
20170614
20170616
20170620
20170627
20170728
20170821
20170907
20170918
20170926
20171023
20171109
20171120
20171128
20171207

ACA Girona
ACA Girona
ACA Girona
Ajuntament de l'Escala
ACA Girona
ACA Girona
Consorci del Ter
ACA Barcelona
DG Energia i Mines
ACA Barcelona
ACA Girona
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
ACA Girona
ACA Girona
ACA Girona
ACA Girona
ACA Girona
ACA Girona
ACA Barcelona
ACA Barcelona
ACA Barcelona
ACA Girona
ACA Girona
ACA Barcelona
ACA Girona
ACA Girona
Codina advocats
ACA Barcelona
Diputació de Girona
DG Entitats Jurídiques
Diputació de Girona
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Àrea Metropolinana de Barcelona
Ajuntament de Medinyà
ACA Barcelona
Ajuntament de Palau-Sator
Aj Medinyà

Origen
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2016004647
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2016004648
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2016004645
Notificació pagament 2016
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2017000317
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2017000399
Convocatòria de reunió Pla d'usos turístics i recreatius del riu Ter
Sol·licitud informe Exp.: CC2016000277
Resposta sol·licitud 16/2017 SOR
Resposta a la Sol·licitud 35/2016 SOR
Sol·licitud informe Exp.: CC2017000801
Sol·licitud de pressupost perimetres de protecció de pous
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2017000886
Notificació Inscripció al registre Exp.: UPDH2016003786
Notificació Inscripció al registre Exp.: UPDH2016004645
Notificació Inscripció al registre Exp.: UPDH2016004647
Notificació Inscripció al registre Exp.: UPDH2017000399
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2017001263
Notificació de la presentació d'un recurs administratiu PILAR BERNEY
Notificació de la presentació d'un recurs administratiu Gobierno de Aragón
Notificació de la presentació d'un recurs administratiu Gobierno de Aragón
Notificació Inscripció al registre Exp.: UPDH2017001806
Notificació Inscripció al registre Exp.: UPDH2017001995
Sol·licitud informe Exp.: CC2016000301
Notificació Inscripció al registre Exp.: UPDH2016001995
Notificació Inscripció al registre Exp.: UPDH2016001806
Informe Aspectes fiscals i comptables de la Junta Central d'Usuaris
Certificat inscripció al registre d'aigües
Declaració institucional de la Diputació sobre l'acord de la Taula del Ter
Inscripció al registre de grups d'interès
comunicació FEDER
Moció de suport a la conca del Ter
Acord del Consell Metropolità
canvi titulat quota 2017
Consessió d'aigua Mancomunitat Foixà
Desestimar la quota
Disolució comissió gestora ajuntament de Medinyà

REGISTRE D'ENTRADES DE LA JUNTA CENTRAL D'USUARIS D'AIGÜES DEL BAIX TER
Municipi
Torroella de Montgrí
Ultramort
Verges
l'Escala
UPDH2017000317
La Tallada d'Empordà
UPDH2017000399
La Tallada d'Empordà
Salt
CC2016000277
Bellcaire d'Empordà
Barcelona
Barcelona
CC2017000801
Gualta
La Bisbal d'Empordà
UPDH2017000886
l'Escala
UPDH2016003786
La Tallada d'Empordà
UPDH2016004645
Verges
UPDH2016004647
Torroella de Montgrí
UPDH2017000399
La Tallada d'Empordà
UPDH2017001263
Albons
RCA17000023
Barcelona
RCA17000028
Barcelona
RCA17000029 i RCA17000030 Barcelona
UPDH2017001806
Bellcaire
UPDH2017001995
Albons
CC2016000301
Sant Julià de ramis
UPDH2016001995
Albons
UPDH2016001806
Bellcaire
El Prat de Llobregat
CRA2017000013
Serra de Daró
Girona
Barcelona
Girona
Sant Quirze de Besora
Barcelona
Medinyà
CC2016000064
Barcelona
Palau-Sator
Medinyà

Tema
UPDH2016004647
UPDH2016004648
UPDH2016004645

8.1.
Apunts del registre d’entrades i sortides.
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Número
01/2017 SOR
02/2017 SOR
03/2017 SOR
04/2017 SOR
05/2017 SOR
06/2017 SOR
07/2017 SOR
08/2017 SOR
09/2017 SOR
10/2017 SOR
11/2017 SOR
12/2017 SOR
13/2017 SOR
14/2017 SOR
15/2017 SOR
16/2017 SOR
17/2017 SOR
18/2017 SOR
19/2017 SOR
20/2017 SOR
21/2017 SOR
22/2017 SOR
23/2017 SOR
24/2017 SOR
25/2017 SOR
26/2017 SOR
27/2017 SOR
28/2017 SOR
29/2017 SOR
30/2017 SOR
31/2017 SOR
32/2017 SOR
33/2017 SOR
34/2017 SOR
35/2017 SOR
36/2017 SOR
37/2017 SOR
38/2017 SOR
39/2017 SOR
40/2017 SOR
41/2017 SOR
42/2017 SOR
43/2017 SOR
44/2017 SOR
45/2017 SOR
46/2017 SOR
47/2017 SOR
48/2017 SOR
49/2017 SOR
50/2017 SOR
51/2017 SOR
52/2017 SOR
53/2017 SOR
54/2017 SOR
55/2017 SOR
56/2017 SOR
57/2017 SOR
58/2017 SOR
59/2017 SOR
60/2017 SOR
61/2017 SOR
62/2017 SOR
63/2017 SOR
64/2017 SOR
65/2017 SOR
66/2017 SOR
67/2017 SOR
68/2017 SOR
69/2017 SOR
70/2017 SOR
71/2017 SOR
72/2017 SOR
73/2017 SOR
74/2017 SOR
75/2017 SOR
76/2017 SOR
77/2017 SOR
78/2017 SOR
79/2017 SOR
80/2017 SOR
81/2017 SOR
82/2017 SOR
83/2017 SOR
84/2017 SOR

Data
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170131
20170202
20170210
20170214
20170214
20170214
20170214
20170214
20170214
20170214
20170214
20170214
20170301
20170301
20170403
20170403
20170525
20170525
20170525
20170525
20170525
20170525
20170525
20170525
20170525
20170525
20170525
20170525
20170525
20170606
20170606
20170606
20170627
20170627
20170629
20171009
20171009
20171009
20171009
20171009
20171009
20171009
20171009
20171009
20171009
20171009
20171020
20171020
20171020
20171020
20171020
20171020
20171020
20171031
20171031
20171031
20171031
20171102
20171103
20171103
20171103
20171103
20171109
20171109
20171109
20171109
20171109
20171109
20171109
20171116

REGISTRE DE SORTIDES DE LA JUNTA CENTRAL D'USUARIS D'AIGÜES DEL BAIX TER
Destí
Tema
Ajuntament de Bellcaire
Documentació Assemblea
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Documentació Assemblea
Ajuntament de Cervià de Ter
Documentació Assemblea
Mancomunitat de Foixà, Parlavà, Rupià i Ultramort Documentació Assemblea
Ajuntament de L'Escala
Documentació Assemblea
Ajuntament de Flaçà
Documentació Assemblea
Ajuntament de Fontanilles
Documentació Assemblea
Ajuntament de Forallac
Documentació Assemblea
Ajuntament de Palau-Sator
Documentació Assemblea
Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Documentació Assemblea
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Documentació Assemblea
Ajuntament de Sant martívell
Documentació Assemblea
Ajuntament de Serra de Daró
Documentació Assemblea
Ajuntament d'Ullà
Documentació Assemblea
Ajuntament d'Ullastret
Documentació Assemblea
DG Energia i Mines
Aigua mineral
Ajuntament de Jafre
Aigua mineral
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2015004205
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2015004118
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2015003971
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2015003974
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2017000317
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2016004647
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2016004648
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2016004645
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2017000399
Ajuntament d'Ullastret
Quota 2016
Mancomunitat d'Aigües i serveis del Baix Empordà Quota segon semestre 2016
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2017000801
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2017000886
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
Quota primer semestre
Ajuntament de l'Escala
Quota primer semestre
Ajuntament de Celrà
Quota primer semestre
Mancomunitat Baix Empordà
Quota primer semestre
Mancomunitat Foixà, Parlavà, Rupià i Ultramort
Quota primer semestre
Ajuntament de Forallac
Quota primer semestre
Mancomunitat Palafrugell
Quota primer semestre
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Quota primer semestre
Ajuntament de Verges
Quota primer semestre
CCRR Cervià de Ter
Quota primer semestre
CCRR Sèquia Vinyals
Quota primer semestre
CCRR Presa Colomers
Quota primer semestre
CCRR Molí de Pals
Quota primer semestre
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2017001263
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2017001806
ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2017001995
ACA Barcelona
Sol·licitud de certificat d'inscripció al registre d'aigües
ACA Barcelona
Contesta a l'expedient CC2016000277
ACA Barcelona
Contesta a l'expedient CC2016000301
Ajuntament d'Albons
Quota any 2017
Ajuntament de Bellcaire
Quota any 2017
Ajuntament de Celrà
Quota segon semestre any 2017
Ajuntament de Forallac
Quota segon semestre any 2017
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Quota segon semestre any 2017
Ajuntament d'Ullà
Quota any 2017
Ajuntament de Verges
Quota segon semestre any 2017
Ajuntament de Palau-Sator
Quota any 2017
Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Quota any 2017
Ajuntament de Sant Martívell
Quota any 2017
Ajuntament de Flaçà
Quota any 2017
Ajuntament de Bordils
Quota any 2017
Ajuntament de l'Escala
Segons part quota any 2017
Ajuntament de Cervià de Ter
Quota any 2017
Ajuntament de Colomers
Quota any 2017
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Quota any 2017
Ajuntament de Medinyà
Quota any 2017
Ajuntament de La Pera
Quota any 2017
Ajuntament de Gualta
Quota any 2017
Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós iSegons
Torrentpart quota any 2017
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Segons part quota any 2017
Ajuntament de Serra de Daró
Quota any 2017
Mancomunitat de Foixa, Parlava, Rupià i Ultramort Traspàs quotes 2016 i 2017 als Ajuntaments
Ajuntament de Parlavà
Quotes anys 2016 i 17
Ajuntament de Foixà
Quotes anys 2016 i 17
Ajuntament de Rupià
Quotes anys 2016 i 17
Ajuntament d'Ultramort
Quotes anys 2016 i 17
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Quota any 2017 de Ajuntament de Medinyà
Ajuntament de Medinyà
Anul·lació quota 2017
Mancomunitat Baix Empordà
Quota any 2017
Ajuntament de Fontanilles
Quota any 2017
Ajuntament de Jafre
Quota any 2017
Ajuntament de La Tallada d'Empordà
Quota any 2017
Ajuntament d'Ullastret
Quota any 2017
Agència Catalana de l'Aigua. Barcelona
petició comissió de desembassament
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Municipi
Bellcaire
Bisbal d'Empordà
Cervià de Ter
Foixà
L'Escala
Flaçà
Fontanilles
Forallac
Palau-Sator
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls
Sant martívell
Serra de Daró
Ullà
Ullastret
Barcelona
Jafre
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Ullastret
Monells
Girona
Girona
La Bisbal d'Empordà
l'Escala
Celrà
Monells
Foixà
Forallac
Palafrugell
Torroella de Montgrí
Verges
Cervià de Ter
Bordils
Torroella de Montgrí
Pals
Albons
Bellcaire
Albons
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Albons
Bellcaire
Celrà
Forallac
Torroella de Montgrí
Ullà
Verges
Palau-Sator
Sant Joan de Mollet
Sant Martívell
Flaçà
Bordils
l'Escala
Cervià de Ter
Colomers
Sant Jordi Desvalls
Medinyà
La Pera
Gualta
Palafrugell
La Bisbal d'Empordà
Serra de Daró
Foixà
Parlavà
Foixà
Rupià
Ultramort
Sant Julià de ramis
Medinyà
Monells
Fontanilles
Jafre
La Tallada d'Empordà
Ullastret
Barcelona
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Desplegable de la portada del web.
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Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter
Mas Badia, La Tallada d'Empordà (17134)
Tel. 972.780.275 Fax. 972.780.517 a/e: info@aiguabaixter.cat
www.aiguabaixter.cat
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