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L’any 2018 ha estat un període de transició, entre els inicis i la consolidació, en la vida
de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter (JCUABT). Els inicis de l’entitat,
caracteritzats per desenvolupar activitat finançada únicament amb recursos propis
contrasta amb la que es desenvoluparà en els propers anys, fruit de la captació de
recursos externs. El projecte PECT i l’activitat que es desenvoluparà en el marc del
conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua suposen triplicar els
recursos econòmics disponibles, fet comprovable si es comparen els pressupostos dels
anys 2018 i 2019.
Tot i això, aquest any 2018, serà recordat per la defunció del nostre company i amic
Jordi Montaner i Roviras, tècnic hidrogeòleg que el dia 9 d’octubre ens va deixar als 53
anys d’edat i en plenitud d’experiència i coneixents.
Jordi Montaner Roviras (1964-2018), va
néixer a Verges (Baix Empordà), era
llicenciat amb grau en geologia per la UAB,
diplomat en hidrologia subterrània per la
FCIHS i Màster en Enginyeria i Gestió
Ambiental per la UPC. Va ser cofundador de
la consultoria científica i estratègica en
geologia, aigua i medi ambient Geoservei,
Projectes i Gestió Ambiental SL. Des de la
seva creació va ser responsable de l’Àrea
Tècnica de la Junta Central d’Usuaris
d’Aigua del Baix Ter.
El principal tret distintiu d’en Jordi va ser
l’estimació pel territori del Baix Ter, com a
professional la pluridisciplinarietat havent efectuat treballs de cartografia, edafologia,
hidrogeologia, geoarqueologia, geomodelització, ordenació del territori, recerca,
divulgació i docència.
La Junta Central, en la darrera reunió de Junta de Govern va acordar instituir un Premi
als Treballs de Recerca de Batxillerat, dedicat als àmbits de l’aigua, la geologia, el medi
ambient i el desenvolupament territorial al Baix Ter, com a homenatge i recordança a la
persona que fou el nostre tècnic hidrogeòleg, Jordi Montaner.
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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. A l’any 2019, tal i com preveuen els estatuts caldrà renovar els càrrecs de
l’actual Junta de Govern i Jurat de l’Aigua.

2.1. Càrrecs vigents durant l’any 2018
Els càrrecs vigents durant l’any 2018, els seus titulars, els representants i suplents, són:
Càrrec

Titular

President

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.

VicePresident
Secretari

Sr. Francesc Camps

Càrrec

Titular

Representant

Suplent

Vocals
Administracions
Locals

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Sr. Josep M Rufí

Sr. Jordi Colomí

Ajuntament de Gualta

Sr. Jaume Fontdevila

Sr. Xavier Agell

Ajuntament de La Tallada d’Empordà

Sra. Dolors Guardia

Sr. Jaume Riu

Ajuntament de Celrà

Sr. Daniel Cornellà

Sra. Eulàlia Ferrer

Ajuntament de Forallac

Sr. Josep Sala

Sra. Núria Lagraña

CCRR del Molí de Pals

Sr. Albert Grassot

Sr. Josep M Parals

CCRR de la Presa de Colomers

Sr. Jordi Aulet

Sr. Jordi Ponjoan

CCRR de Cervià, Sant Jordi i
Colomers
Assoc d’usuaris de pous del Baix Ter

Sr. Narcís Illa

Vocals Regants
superficials

Vocals Regants
Freàtic
Vocals
Indústria,
Turisme i altres
activitats

Sr. Albert Ferrer

Assoc de regants de pous del Baix
Ter
Càrniques Juià

Sr. Antonio Jové

Camping Les Medes

Sr. Josep M Pla

Mancomunitat de Palafrugell, Begur,
Pals, Regencós i Torrent

Sr. Lluís Ros

Càrrec

Titular

President
Vocal primer

CCRR de Cervià, Sant
Colomers
CCRR de la Sèquia Vinyals

Vocal segon

Ajuntament de Verges

Càrrec

Titular

Representant
Jordi

i

Sr. Marià Renart

Suplent

Sr. Narcís Illa
Sr. Josep M Martí

Sr. Jordi Barrera

Sra. Núria Roca

Assessor tècnic Sr. Jordi Montaner 1 / Sr. Joan Solà
Assessor Jurídic Sr. Jordi Codina
1En

Jordi va traspassar el 9 d’octubre.
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Durant l’any 2018 s’han produït sis reunions ordinàries de la Junta de Govern, i dues
reunions de la Junta General Ordinària. No es va convocar cap reunió extraordinària.

3.1. Reunions de la Junta de Govern
La Junta de Govern, és elegida per la Junta General, i s’encarrega de l’execució dels
acords de la Junta General, dels seus propis acords i de les obligacions marcades en
els Estatuts. Està formada per tretze vocals, dels quals cinc representen els
aprofitaments destinats a subministrament d’aigua a poblacions, cinc els utilitzats per a
recs agrícoles, dels quals 3 d’aigües superficials i 2 de subterrànies, i els tres restants
els dirigits a usos industrials o d’altres.
També, a les reunions de la Junta de Govern es convida a assistir-hi als membres del
Jurat de l’Aigua.
Durant l’any 2018 s’ha realitzat 6 reunions de Junta de Govern ordinàries que
coincideixen amb els mesos imparells i habitualment convocades el segon divendres del
mes.



26 de gener

A la primera reunió de l’any 2018, es va informar dels temes tractats a la reunió
convocada per la secretaria de sostenibilitat del Govern de la Generalitat per explicar
l’evolució dels treballs acordats a la Taula del Ter i compromesos en el document
d’Acord pel Ter. També es va informar sobre els temes tractats a la Comissió de
desembassament Ter-Llobregat, i de les actuacions fetes per la JCUABT per estar-hi
representats directament i no únicament a través de les comunitats de regants
assistents.
També es va informar sobre el resultat econòmic provisional de la Junta en l’anualitat
2017, que ha estat positiu, i amb un alt grau de compliment dels ingressos
pressupostats.



9 de març

En aquesta reunió de Junta, els principals temes tractats varen ser el recull d’aspectes
hidrogeològics abordats per l’Àrea Tècnica en els darrers mesos, amb especial
deteniment en els aspectes realitzats a demanda dels usuaris. També es va informar de
les implicacions de l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió de la xarxa en alta d’ATL
respecte a l’aportació i distribució d’aigua a la Regió Metropolitana de Barcelona, i el
compromís signat de l’acord del Ter.
Es va acordar donar suport i col·laborar en el màster de ciència i tecnologia dels
recursos hídrics que impartirà la UdG per primera vegada en el proper any acadèmic
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11 de maig

Es va donar coneixement a l’aprovació definitiva i inici d’activitat del projecte PECT
“Girona, regió sensible a l’aigua”, per part de la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya. Dins d’aquest projecte que té un pressupost global
definitiu de 2.656.084,26 €, la JCUABT és responsable de l’operació “Consolidació,
especialització, i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter”
per un import definitiu de 447.005,00 €.
També es va informar i debatre l’estat de la proposta de conveni amb l’Agència Catalana
de l’Aigua i les dificultats que la Junta es troba per tal de poder participar directament en
les comissió de desembassament Ter-Llobregat.
A més, en aquesta reunió es varen valorar i acordar diversos aspectes de econòmics i
de contractació, a la vegada que es va acordar la preparació de la Junta General prevista
pel juliol.



13 de juliol

Aquesta reunió de Junta de Govern, que va coincidir al mateix dia de la Junta General
d’estiu, es varen tractar diverses informacions i aspectes tècnics, proposades per l’Àrea
tècnica, així com l’actualització de les informacions econòmiques i estratègiques de
l’entitat.



14 de setembre

Després de l’aturada estival, s’abordaren els primers aspectes de desenvolupament del
projecte PECT, en concret es va acordar l’inici del procés de selecció de personal,
d’acord amb els compromisos assumits en el projecte PECT, de realitzar-ho seguint els
criteris i processos de la nova llei de contractes del sector públic. Les dues places de
personal previstes d’una dedicació de 4h per dia durant tots els anys de durada del
projecte són de tècnic superior hidrogeòleg. Una plaça desenvoluparà aspectes de
coordinació tècnica i l’altra plaça d’especialista.
A la mateixa reunió de Junta de Govern es va acordar aprovar el conveni de
col·laboració definitiu amb l’Agència Catalana de l’Aigua, que des de feia pràcticament
dos anys s’estava perfilant.



9 de novembre

En aquesta darrera reunió de Junta de Govern de l’any es va informar de diferents
aspectes del procés de concurs obert per a la contractació del personal tècnic superior
hidrogeòleg. També en aquesta reunió de Junta, es va presentar i aprovar el Pla
d’actuació i el pressupost pertinent per a l’any 2019, prèvia la seva presentació a la
Junta General de final d’any prevista pel 30 de novembre.
També es varen explicar diverses informacions relatives a la signatura definitiva del
conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Agua.
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En aquesta reunió, es va acordar explorar la possibilitat de crear un premi de treballs de
recerca de batxillerat per incentivar els treballs de les àrees de ciències i/o experimentals
i que portés el nom de qui fou hidrogeòleg de la Junta des de la seva creació i amic,
Jordi Montaner.

3.2. Reunions de la Junta General
Durant l’any 2018 es convocaren dues reunions ordinàries de la Junta de General de
l’entitat. Una coincidint amb l’inici de l’estiu i l’altra a finals d’any. No es va convocar cap
reunió extraordinària.



13 de juliol

La Junta General d’estiu va ser convocada pel President el divendres 13 de juliol. Els
principals punts a l’ordre del dia varen ser la presentació i posterior aprovació de la
memòria d’actuació de l’any anterior, i el tancament econòmic de l’any 2017, amb un
resultat positiu de 7.687,95 €
Els assistents i representats a la Junta General sumen 1.903 vots que són el 36,4% dels
existents a la JCUABT.

Assistents a la
Junta General
del 13 de juliol.



30 de novembre

La Junta General d’hivern és va convocar pel dia 30 de novembre. Assisteix com a
convidada la Directora dels Serveis Territorials d’Agricultura a Girona, Sra. Elisabet
Sánchez en representació de la Consellera d’Agricultura Hble. Sra. Teresa Jordà.
En aquesta reunió, es va informar sobre l’inici del projecte PECT “Girona, regió sensible
a l’Aigua” i de la operació proposada per la Junta anomenada Consolidació,
especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter i
els treballs tècnics a desenvolupar en el marc del conveni de col·laboració amb l’Agència
Catalana de l’Aigua.
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També, en aquesta reunió es va aprovar el Pla d’actuació per a l’any 2019. En l’aspecte
econòmic, és va presentar i aprovar el pressupost de l’entitat pel proper any, per un
import de 297.116,43 €, fruit de l’increment d’activitat del projecte PECT i del conveni de
col·laboració amb l’agència. A la vegada, també es va aprovar la proposta de quotes a
repercutir als usuaris, pel manteniment ordinari de la Junta, que es manté en els
mateixos criteris i imports dels darrers anys.

Junta General del
30 de novembre
de 2018

Els assistents i representats a la Junta General sumen 2.490 vots que són el 47,9 %
dels existents a la JCUABT.

3.3. Aprovació i signatura del conveni del projecte PECT Girona, regió
sensible a l’aigua.
Després de dos anys de preparació del projecte d’especialització i competitivitat
territorial Girona, regió sensible a l’aigua, el passat 25 d’abril es va publicar al DOGC la
Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, per la qual se seleccionen els projectes
d’especialització i competitivitat territorial(PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el
programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
El projecte, liderat per la Diputació de Girona, amb un pressupost total aprovat de
2.656.084,26 € es composa de sis operacions, liderades cadascuna per la pròpia
Diputació, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, La Universitat de Girona, La
Fundació Mar, l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries i la Fundació Mas
Badia.
El 16 de maig es va signar en la sala de Plens de la Diputació de Girona, el conveni de
col·laboració per a l’execució del PECT Girona, regió sensible a l’Aigua, amb les 16
entitats participants en el projecte.
L’operació liderada per la JCUABT anomenada Consolidació, especialització i projecció
territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter té un import de 447.005,00
€, dels quals el 50% és finançat amb fons FEDER, el 25% per la Diputació de Girona i
el 25% restant per la pròpia JCUABT.
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A la vegada, en aquesta operació hi participen les entitats següents: Ajuntament de
Torroella de Montgrí, el Consorci del Ter, la Mancomunitat Intermunicipal dels
Ajuntaments de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent, La Comunitat
Intermunicipal Daró-Ter, la Comunitat de Regants de la Presa de Colomers, la
Comunitat de Regants del Molí de Pals, la Comunitat de Regants Cervià-Sant JordiColomers i la Comunitat de regants de la Sèquia Vinyals.

Imatge dels representant de les 16 entitats signants el dia 16 de maig del conveni de col·laboració per a
l’execució del PECT Girona, regió sensible a l’Aigua.

L’operació consisteix en el desenvolupament i aplicació territorial d’un model de gestió
hidrològica específic del baix Ter, consistent en un conjunt de protocols, regles i eines
especialitzades que permetran a la JCUABT estructurar-se i consolidar-se com un
instrument de gestió hidrològica distintiu i específic del territori, amb capacitat
organitzativa i tècnica per a dur a terme les funcions que li corresponen, que entre altres,
són: la gestió hidrològica integral dels recursos hídrics del Baix Ter, garantir la
disponibilitat sostenible de l’aigua pels diversos usos i la defensa dels drets dels usuaris.
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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 2018, s’han comptabilitzat en el registre d’entrades 51 documents, el 58%
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 68. El 22% 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.
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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Enguany s’ha iniciat el procediment de facturació electrònica als usuaris que estan
obligats pel RD 1619/2012, de 30 de novembre, d’aprovació del reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació, que són les administracions públiques a través de
la plataforma b2brouter gestionada per Invinet Sistemes 2003 SL

4.3. Certificació digital.
A inicis d’any, per tal de que la JCUABT s’adapti a les normes habituals de les
administracions públiques relatives a l’administració electrònica és va tramitar davant de
la FNMT la signatura electrònica de secretari per tal de comunicar-se amb agilitat en les
diferents administracions públiques, tan les que formen part de la pròpia Junta com les
externes.
Aquest mateix any, ja és preceptiu que les administracions públiques només acceptin
les factures i quotes amb format electrònic, procediment que només es pot portar a
terme si s’està en possessió del certificat digital de representació de l’entitat.

4.4. Contractació dels serveis per a la gestió i assessorament fiscal i
laboral.
Fruit de les necessitats de creixement de l’entitat i preveient la necessitat de contractació
de personal pel desenvolupament del projecte PECT, es va iniciar un procés de selecció
i contractació dels serveis per a la gestió i assessorament fiscal i laboral de la Junta.
La contractació va recaure en la gestoria Ugarte Giner Assessoraments SL , que opera
amb la denominació comercial de Tax economistes i advocats i amb adreça al carrer
Roser, 12 de Torroella de Montgrí.

4.5. Adhesió de la JCUABT a la plataforma EACAT
El 31 de maig, es va formalitzar la sol·licitud d’adhesió a la plataforma de l’extranet de
les administracions públiques catalanes (EACAT) que gestiona el Consorci
Administració Oberta de Catalunya. (AOC), com entitat de dret públic que la JCUABT
és.
El 2 de juliol, es va rebre la resolució del gerent del Consorci AOC acceptant la sol·licitud
i es va fer efectiva en els dies següents, amb el codi d’ens 7976100078. L’aplicatiu més
utilitzat de la plataforma és el procediment VIA OBERTA de recepció i tramesa de
documentació a les administracions públiques.

4.6. Procediment de contractació de dos tècnics superiors
L’inici del projecte PECT, va suposar el desenvolupament del procés de contractació de
les dues persones previstes per a portar a terme els treballs definits en el projecte. El
perfil de les dues places de treball és de tècnic superior en hidrogeologia. Una plaça
desenvolupant tasques de coordinació i l’altra d’especialista.
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El 26 d’octubre es va publicar al BOP de Girona, per garantir la lliure concurrència de
les places de treball, prèvia aprovació del plec de bases aprovades i publicades al web
de l’entitat. Dins de termini i forma, hi optaren tres aspirants, un en la plaça de
coordinador i dos en la plaça d’especialista. Després del procés de selecció, el tribunal
qualificador va proposar al President de la Junta la contractació de Joan Solà S. i Pere
Pons M.
El President va resoldre la contractació en data 20 de desembre, per iniciar la relació
laboral a inicis del mes de gener.

4.7. Contractació dels serveis de mútua laboral
En paral·lel al procediment de contractació de personal es va impulsar la selecció de la
mútua laboral de contingència d’accidents de treball i malalties professionals. Es va
seleccionar la afiliació a ASEPEYO. La referència és el seu centre assistencial de
Palamós.

4.8. Contractació dels serveis de prevenció de riscos laborals
Els serveis de prevenció de riscos laborals s’han contractat a l’empresa GESEME 1996
SL.

4.9. Contractació de l’assegurança d’accidents
S’ha contractat l’assegurança d’accidents obligatòria en base al Conveni 9914365 a
LIBERTY SEGUROS.
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L’activitat de l’Àrea tècnica al llarg de l’any 2018 ha comportat un total de 828 hores de
dedicació, que inclouen la suma dels treballs realitzats pel conjunt del personal tècnic
que forma l’Àrea Tècnica.

5.1. Capítols generals de treball de l’Àrea tècnica.
Durant aquest període 2018, l’Àrea Tècnica ha orientat i desenvolupat les seves tasques
als capítols generals de treball següents:









Treballs tècnics de gabinet i camp: 24%
Assistència i preparació de reunions de la JCUABT (AAGG i JJ de Govern): 7%
Activació i preparació de Projectes (PECT-ACA): 21%
Coordinació Àrea Tècnica: 14%
Assessorament usuaris i altres: 10%
Treballs seguiment punts de control: 2%
Jornades i formació: 21%
Participació en projectes investigació i ens de referència: 2 %

5.2. Treballs tècnics de gabinet i camp (24%)
La distribució de la dedicació dels treballs de gabinet i de camp s’ha establert tal com
segueix:
TREBALLS GENERALS DE GABINET

Dedicació (h)

% dedicació

Redacció informes, tràmits JCUABT

79

9,5

Actualització dades usuaris JCUABT

16

1,9

Enquesta extraccions 2017

13

1,6

Relació usuaris industrials

13

1,6

Visites, seguiment i control de prospeccions per a nous
aprofitaments

75

9,1

196

23,8

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 (amb
volums d’extracció >7.000 m3/any) com aprofitaments (amb volums d’extracció
<7.000 m3/any).
 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.
 organització de la base de dades dels expedients informats.
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 seguiment DOGC tràmits de concessió d’aprofitaments.
 redacció Memòria Tècnica 2017 (corresponent a l’exercici de l’any anterior).
 obtenció informació de base de les principals concessions municipals per tal de
sol·licitar la representació de la JCUABT a la Taula de Desembassament del
Ter.
 enquestes de consum anual 2017 per part dels Ajuntaments.
 seguiment de treballs diversos durant la perforació de nous pous (testificació
de la columna litològica, recollida de les dades tècniques constructives, i/o
assajos de bombament) ja sigui per a pous d’abastament municipal o
abastament particular o investigacions diverses (pous de Vilopriu, pous de
Fontanilles, pou Bugaderia Empordà –a Corçà- i sondatges d’investigació
geoarqueològica a Pals).

5.3. Assistència i preparació de reunions de la JCUABT (7%)
L’assistència a reunions corresponents a les Assemblees Generals i la Junta de Govern
de la JCUABT suposa un percentatge menor de la dedicació de l’Àrea Tècnica, en el
qual cal incloure també els temps destinat a preparació de documentació i de
l’argumentació necessària per a assolir els objectius propis que s’estableixen en
cadascuna d’elles. El temps destinat a les mateixes és el que s’indica a la taula que
segueix a continuació:
TREBALLS D’ASSISTÈNCIA I PREPARACIÓ DE REUNIONS

Dedicació (h)

% dedicació

Assemblees Generals JCUABT

24

2,9

Juntes de Govern ordinàries i extraordinàries

35

4,2

59

7,1

Altra tipologia de reunions són les corresponents al desenvolupament de projectes i
assessorament a entitats o usuaris diversos, que s’inclouen en els capítols d’activitats
corresponents.

5.4. Activació i preparació de Projectes: PECT-ACA (21%)
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 2018 han reeixit són els
següents:
PROJECTES: CERCA, ACTIVACIÓ I PREPARACIÓ

Dedicació (h)

% dedicació

134

16,2

Projecte PECT
Projecte ACA

39

4,7

173

20,9

Projecte PECT:
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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 iniciar l’any 2016 amb continuïtat durant 2017 i 2018. 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 íntegrament 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 signatura del conveni que regula el projecte
es concretà el 16 de maig de 2018. Amb posterioritat, al llarg de 2018, s’han dut a terme
totes les taques necessàries (coordinació, concreció accions...) per poder iniciar
efectivament els treballs a partir de gener de 2019.
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, i
 desplegament territorial (als usuaris) del model de gestió hidrològica del Baix
Ter.
Disposa d’un pressupost d’execució de les operacions de 447.005,00 € que es finança
al 50% amb fons FEDER, 25% Diputació de Girona i 25% per part de la JCUABT.
Al llarg de l’any 2018 les tasques que s’han dut a terme en relació al PECT 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)
 preparació procés de contractació de personal tècnic.
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Conveni amb l’ACA
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la JCUABT desenvolupen les seves
atribucions en un àmbit comú i són titulars de drets i interessos coincidents en l’àmbit
territorial de la massa d’aigua subterrània 33 fluviodeltàic del Baix Ter, les parts acorden
subscriure un conveni de col·laboració. Bona part dels treballs de preparació i reunions
de concreció ja es van iniciar l’any 2017 amb continuïtat durant el 2018.
L’ACA i la JCUABT col·laboraran en l’elaboració d’estudis i l’establiment de plans
d’explotació coordinada amb l’objectiu d’aconseguir la millora de l’estat quantitatiu i
químic de la massa d’aigua 33 (Baix Ter). Amb aquesta finalitat, la JCUABT haurà de
coordinar i desenvolupar els estudis que es descriuen a continuació, i que han de
proporcionar la base de coneixement necessària per a la millora de l’estat de la massa
i a una bona gestió dels recursos hídrics del Baix Ter:
1. Estudis encaminats a la millora de l’estat de la massa d’aigua en compliment dels
objectius establerts en el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
(2016-2021):
 Estudi de relació riu-aqüífer en el Baix Ter.
 Estudi de l’efecte del reg al sector Daró/Rissec
 Estudi global dels consums d’aigua al Baix Ter i zones limítrofes, amb especial
consideració als consums dels diferents cultius agrícoles especialitzats de
vivers de planta ornamental i pollancredes
 Cartografia per a regular l'establiment d'activitats extractives
 Millora de la definició de l’arquitectura i funcionament de l’aqüífer superficial del
Baix Ter
2. Estudis encaminats a la millora de la gestió dels recursos hídrics definits en el Pla
de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021).
 Estudis d’augment de la recàrrega natural i de la possibilitat de
desenvolupament de projectes de recàrrega artificial
 Definició de les característiques hídriques i protocols d’actuació per preservar
les característiques ambientals dels àmbits dels recs vells
 Actualització i millores del model numèric del Baix Ter
L’ACA es compromet a fer efectiva una aportació màxima de DOS CENTS CINQUANTA
MIL EUROS (250.000 €) IVA exclòs, per la despesa derivada de l’execució de les
tasques descrites en el present conveni (partida pressupostària: 227.0013 Treballs
tècnics ).
La Junta Central d’usuaris d’aigües del Baix Ter es compromet a fer efectiva una
aportació màxima de CENT CINQUANTA VUIT MIL (158.000 €) IVA exclòs, per la
despesa derivada de l’execució de les tasques descrites en el present conveni.
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Tot i que les feines de coordinació i establiment de l’abast del conveni ja estan força
avançades, a tancament d’aquesta Memòria ja s’ha signat aquest conveni (18 de gener
de 2019).

5.5. Coordinació Àrea Tècnica (14%)
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 (h)

% dedicació

Reunions de coordinació Secretaria, Àrea Jurídica, Àrea Tècnica

10

1,2

Reunions de planificació i coordinació grup de treball Àrea
Tècnica

102

12,3

112

13,5

Les reunions conjuntes amb Secretaria, Àrea Jurídica i Àrea Tècnica, es realitzen
periòdicament a la seu de la JCUABT a mas Badia. Es tracta de reunions conjuntes de
les 3 àrees esmentades per tal de coordinar les tasques vigents i immediates que s’han
de dur a terme, on 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.
Les reunions de planificació i coordinació grup de treball Àrea Tècnica, son reunions
internes en les que, únicament, hi participa el personal tècnic de l’àrea i on es coordinen
les tasques a desenvolupar, es defineixen les estratègies i metodologies més
adequades per a cada tasca o projecte i es duu a terme un seguiment de l’estat dels
treballs vigents. Aquestes reunions tenen una periodicitat mensual.

5.6. Assessorament als usuaris i altres col·lectius (10%)
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. Les tasques principalment desenvolupades s’emmarquen dins
dels conceptes d’assessorament ja sigui a Ajuntaments, a altres entitats o col·lectius i/o
, a usuaris particulars diversos. El pes percentual de cadascuna d’aquestes tasques es
mostra en la taula següent:
ASSESSORAMENT ALS USUARIS DE LA JCUABT

Dedicació (h)

% dedicació

Assessorament a Ajuntaments

8

1,0

Assessorament i reunions de treball amb altres entitats o
col·lectius

31

5,7

Assessorament a usuaris particulars diversos

47

3,7

86

10,4

A continuació es detallen alguns dels treballs d’assessorament a Ajuntaments o a altres
entitats i col·lectius realitzats per part de la JCUABT:
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 Assessorament Ajuntaments de Vilopriu i La Bisbal d’Empordà en relació a les
noves captacions executades a Vilopriu i Fontanilles, respectivament.
 Assessorament a la Mancomunitat del Baix Empordà, per a la regularització
dels aprofitaments actuals i disseny de perímetres de protecció, davant la
preocupació per la evolució de nivells i qualitat en els pous.
 Assessorament a la Comunitat de Regants de la Sèquia Vinyals per donar
resposta a la resolució de 25 de gener de 2018 de l’Agència Catalana de l’Aigua
en relació al col·lapse de la Sèquia Vinyals a la part del darrera de la planta
depuradora d’aigües residuals de Girona (Campdorà).
 Assessorament per a la valoració de possibles actuacions a dur a terme amb
motiu de la presència d’arsènic en una captació municipal de Cervià de Ter.
 Assessorament equip UdG per a preveure la instal·lació de piezòmetres de
control al Ter Vell, Pletera i Basses d’en Coll, en el marc del projecte PECT.
 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.
 Assessorament i reunions informatives a tots els municipis inclosos en l’àmbit
per a la constitució d’una Comunitat d’Usuaris del Baix Fluvià en base a
l’exemple del Baix Ter.
 Assessorament i assistència a la primera assemblea constitutiva de la
Comunitat d’Usuaris del Baix Fluvià.
 Assessorament i assistència reunió per a possible incorporació de la Comunitat
de Regants Horts de la Palma de Rupià a la JCUABT (primers contactes).
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 2018.
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.

5.7. Treballs seguiment punts de control (2%)
En general, els treballs han consistit en la cerca de dades de nivell i de qualitat de
diversos punts d’interès dins l’àmbit territorial de la JCUABT, principalment els punts de
control de l’ACA.
La distribució de la dedicació en aquests camp s’ha establert tal com segueix:
TREBALLS TÈCNICS DE CAMP

Dedicació (h)

Amidaments de nivells i qualitat a camp

% dedicació

16

1,9

16

1,9

En el moment que s’han iniciat els projectes del PECT i conveni amb l’ACA es
disposaran de nous punts de control (xarxes relació riu-aqüífer i estudi freatòfites),
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tasques d’absoluta necessitat per al progrés del coneixement dels usos i les
característiques dels recursos de la JCUABT, que requeriran major dedicació en els
propers anys.

Distribució de
punts de
control en què
l’Àrea Tècnica
efectua treballs
de seguiment
de les dades
de nivell i
alguns
paràmetres de
qualitat, i la
posterior
interpretació de
la seva
evolució.

5.8. Jornades i formació (21%)
Una part important dels treballs realitzats l’any 2018 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 (h)

% dedicació

Preparació i assistència a Jornades i/o reunions de formació

14

1,7

Preparació i realització de xerrades divulgatives i de recerca

159

19,2

173

20,9

Algunes de les jornades de formació en les que l’Àrea Tècnica de la JCUAB ha participat
durant l’any 2018 es detallen a continuació:
 participació amb l’AMB en l’establiment de criteris hidrogeològics per reduir
progressivament els volums a derivar des del Ter a l’àrea metropolitana de
Barcelona.
 participació com a ponents en el 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.
 jornada de presentació dels treballs de Caracterització de zones amb presència
de contaminació difosa per nitrats, distribució en el medi hídric i discriminació
de l’origen del nitrogen: objectius, metodologia i resultats, realitzats amb els
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grups d’investigació MAIMA i MARS de la Universitat de Barcelona i la
participació de Mas Badia.
 participació a la sessió de Gestió integral de l’aigua en el sector vitivinícola:
reptes i oportunitats. CWP - INNOVI. Vilafranca del Penedès. Octubre 2018
 sessió per encàrrec del Museu d’Arqueologia de Catalunya a la 72 edició del
Curs d’Arqueologia d’Empúries, 27 de juliol de 2018.
 sessions pel Curs de Guies del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
i sortida de camp. (Museu Mediterrània).

5.9. Participació en projectes investigació i ens de referència (2%)
Una part dels treballs realitzats l’any 2018 per part de l’Àrea Tècnica ha estat
l’assistència i participació en projectes d’investigació i ens de referència:
PARTICIPACIÓ EN PROJECTES INVESTIGACIÓ
I ENS DE REFERÈNCIA

Dedicació (h)

% dedicació

Projecte INTERREG-SUDOE

5

0,6

Projecte NEPTUNE-GWASOCO

8

1,0

13

1,6

El projecte INTERREG-SUDOE s’endegà el 2017 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.
En aquest marc comú, el projecte o actuació concreta que presentà la JCUABT fou el
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). Malauradament, a principis de 2018 una reordenació
de partners en l’equip va fer que la proposta de la JCUABT s’hagués de reservar per a
futures oportunitats.
El projecte GWASOCO es va activar 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 es va vehicular 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).
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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. El projecte es va finalitzar al llarg de l’any
2018 i es preveu que l’Àrea Tècnica de la JCUABT podrà ser testejat el 2019 la efectivitat
de l’aplicació.

5.10. Resum de la dedicació de l’àrea tècnica a l’any 2018.
En les figures adjuntes es presenta una síntesi gràfica de les hores de dedicació i del
percentatge de les mateixes destinades pel grup de treball de l’ÀREA TÈCNICA al
desenvolupament dels treballs realitzats al llarg de l’any 2018.

Hores i pes percentual de dedicació de les principals capítols en què ha participat l’Àrea Tècnica l’any 2018

Hores i pes percentual de dedicació de les actuacions en què ha participat l’Àrea Tècnica l’any 2018
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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 1 de desembre
de 2017.

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 2018, aprovat a la Junta General del 1 de desembre de
2017.
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 2018.
Aquest any 2018, aquest cànon, juntament amb els consum comprovat de consum de
l’any anterior (2017) varen generar unes quotes a repercutir als usuaris de 92.689,00 €

6.2. Pressupost.
A la Junta General del 1 de desembre de 2017 es va aprovar el pressupost equilibrat de
l’entitat per a l’any 2018, amb un import total de 95.300 € (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
personal propi, sinó que les dedicacions de les persones que fan activitat venen
retribuïdes a través de la contractació de serveis.
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Taula 3. Pressupost d’entrades i despeses de l’any 2018, aprovat a la Junta General del 1 de
desembre de 2017.
INGRESSOS
Aportacions ens membres

93.300,00

Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents

0,00
2.000,00

CAPITOL III- TAXES I ALTRES INGRESSOS
TOTAL INGRESSOS

95.300,00
95.300,00

DESPESES
CAPITOL I - PERSONAL

0,00

Secretaria i administració

20.900,00

Assessoria jurídica

18.000,00

Àrea Tècnica. Assessoria hidrològica

35.150,00

Àrea Tècnica. Suport gestió GIS

9.850,00

gestoria
CAPITOL II - DESPESES DE BENS CORRENTS I
SERVEIS

6.000,00
89.900,00

Suport i manteniment web

1.600,00

Material de divulgació de la JCUABT

3.000,00

Suport Funcionament Comissió Tècnica

800,00

CAPITOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5.400,00

TOTAL DESPESES

95.300,00

6.3. Estat de comptes 2018.
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 ingressos varen ser de 92.048 € (96,6 % dels previstos), dels quals a 31 de
desembre, 77.862,00 € (85% ) ja estan ingressats i 14.186,00 (15%) estaven pendents
d’ingressar.
Les despeses de l’any varen ser de 90.660,04 € que són el 95.1 % de les despeses
previstes de l’any. D’aquestes despeses, 69.468,44 € (77%) ja es varen pagar durant
l’any, i 21.191,60 € (23%) restaven pendents de pagar a 31 de desembre. El resultat
provisional de l’exercici ha estat de 1.387,96 €
La majoria de les factures s’han fet efectives en menys de 30 dies.
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Taula 4. Estat dels comptes econòmics de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter a 31
de desembre de 2018..
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6.4. Balanç de situació a 31 de desembre 2018
El Balanç de situació de l’entitat a finals d’any 2018, esta descrit a la Taula 5.
En l’apartat d’actius, es comptabilitza 14.186,00 € quotes 2018 pendents d’ingressar,
696,00 quotes 2016 pendents d’ingressar i 40.645,31€ de saldo al compte bancari,
resultant un actiu de 54.831,31 €
En el passiu, es comptabilitzen els 32.251,75 € dels resultats dels anys anteriors, els
21.191,60 € pendents de pagament i el resultat provisional de 2018, 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 2018.
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018
ACTIU

PASSIU

Quotes pendents d'ingressar 2018
14.186,00
Quotes pendents d'ingressar anys anteriors 0,00
Quotes pendents d'emetre
0,00

Reserves: resultats anys anteriors
Proveïdors: pendent de pagar 2018

Saldo al compte

Resultat de l'exercici 2018

40.645,31

32.251,75
21.191,60
1.387,96

54.831,31
54.831,31
Cal esmentar, que en el moment de confeccionar aquesta memòria (maig 2018) faltaven per ingressar
763,00 € de quotes i s’havien pagat totes les factures pendents.
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7.1. Apunts del registre d’entrades i sortides.
Número
01/2018 ENT
02/2018 ENT
03/2018 ENT
04/2018 ENT
05/2018 ENT
06/2018 ENT
07/2018 ENT
08/2018 ENT
09/2018 ENT
10/2018 ENT
11/2018 ENT
12/2018 ENT
13/2018 ENT
14/2018 ENT
15/2018 ENT
16/2018 ENT
17/2018 ENT
18/2018 ENT
19/2018 ENT
20/2018 ENT
21/2018 ENT
22/2018 ENT
23/2018 ENT
24/2018 ENT
25/2018 ENT
26/2018 ENT
27/2018 ENT
28/2018 ENT
29/2018 ENT
30/2018 ENT
31/2018 ENT
32/2018 ENT
33/2018 ENT
34/2018 ENT
35/2018 ENT
36/2018 ENT
37/2018 ENT
38/2018 ENT
39/2018 ENT
40/2018 ENT
41/2018 ENT
42/2018 ENT
43/2018 ENT
44/2018 ENT
45/2018 ENT
46/2018 ENT
47/2018 ent
48/2018 ENT
49/2018 ENT
50/2018 ENT
51/2018 ENT

Data
20180130
20180130
20180219
20180301
20180301
20180314
20180316
20180329
20180403
20180413
20180427
20180430
20180522
20180608
20180611
20180612
20180618
20180629
20180702
20180712
20180713
20180730
20180802
20180803
20180806
20180806
20180814
20180814
20180814
20180903
20180907
20180907
20180917
20181010
20181024
20181031
20181114
20181115
20181115
20181115
20181121
20181123
20181204
20181204
20181204
20181204
20181211
20181211
20181213
20181213
20181219

REGISTRE D'ENTRADES DE LA JUNTA CENTRAL D'USUARIS D'AIGÜES DEL BAIX TER
Origen
Tema
Municipi
DG Energia i Mines
Notificació clausura captació mineromedicinal de Jafre
Barcelona
ACA Barcelona
Notificació resolució CC2014000266
Foixa
ACA Girona
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2018000510
La Tallada d'Empordà
ACA Girona
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2018000511
Ullà
ACA Barcelona
Notificació resolució CC2007000032 CCRR Presa de Colomers
Torroella de Montgrí
ACA Girona
Notificació Inscripció al registre Exp.: UPDH2018000511
Ullà
ACA Barcelona
Informe valoratiu de les al·legacions al Pla de sequera
Barcelona
ACA Girona
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2018001054
Torrent
ACA Girona
Renúncia Inscripció al registre Exp.: UPDH2016004645
Verges
Aj La Bisbal d'Empordà
Informe d'emergència Comunitat Daró-Ter
La Bisbal d'Empordà
Diputació de Girona
Comunicació FEDER
Girona
Ministerio de Agricultura. DG del Agua Notificació recurs del Govern d'Aragó al PGDCF de Catalunya
Madrid
Diputació de Girona
Conveni definitiu PECT
Girona
ACA Barcelona
Notificació resolució CC2014000263
Foixa
Aj Verges
enquesta d'explotació 2017
Verges
Fundació Mas Badia
despeses de secretaria 2017
La Tallada d'Empordà
Aj Celrà
Concessió d'aigües subterrànies
Celrà
DARP
Agraïment Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Barcelona
Administració Oberta de Catalunya
Autorització a l'EACAT
Barcelona
Diputació de Girona
Requeriment de justificació del PECT
Girona
Codina advocats
Relació de feines fetesn d'assessorament jurídic 2017
Barcelona
ACA Girona
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2018003025
Girona
Ministerio para la Transición Ecológica Notificació recurs del L'asociación de productores de energia electrica
Madrid
al PGDCF de Catalunya
Diputació de Girona
Aprovació cofinançament PECT
Girona
Aj Torroella de Montgrí
Concessions d'aigua pous 1 i 2 de Canet de la Tallada
Torroella de Montgrí
ACA Girona C
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2018003337
Cervià de Ter
ACA Barcelona E
Sol·licitud informe Exp.: CC2017000025
Barcelona
ACA Barcelona E
Sol·licitud informe Exp.: ACA_2018_EXP_ACA002CONC_00000035Barcelona
ACA Barcelona E
Sol·licitud informe Exp.: CC2017000007
Barcelona
ACA Girona C
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2018002533
Fontanilles
ACA Girona C
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2018003516
Viladamat
ACA Girona C
Sol·licitud informe Exp.: UPDH2018003514
Palafrugell
Geoservei SL
Dedicació àrea tècnica 2017
Girona
ACA Girona C
Inscripció d'aprofitament UDPH2018002533
Fontanilles
ACA Girona E
Sol·licitud d'informe UDPH2018004219
Fontanilles
ACA Girona E
ACA Girona E
Pals
ACA Girona E
Sol·licitud informe EXP.: UDPH2018004583
La Tallada d'Empordà
Joan Solà
Presentació plaça tècnic superior coordinador projecte PECT
Girona
Pere Pons
Presentació plaça tècnic superior especialista projecte PECT
Girona
Mireia Jimenez
Presentació plaça tècnic superior especialista projecte PECT
Olot
ACA Girona E
Sol·licitud informe EXP.: UDPH2018004656
Parlavà
ACA Barcelona
Representants al tribunal qualificador
Barcelona
Mireia Jimenez
Permís de conduir
Olot
ACA Girona
Inscripció aprofitament UDPH2018004219
Fontanilles
ACA Girona
Resolucio autorització investigació UDPH2018003711
Pals
ACA Girona
Sol·licitud d'informe UDPH2018004656
Parlavà
Mireia Jimenez
Nivell C de Català
Olot
ACA Girona
Inscripció aprofitament UDPH2018003514
Palafrugell
ACA Girona
Inscripció aprofitament UDPH2018004656
Parlavà
ACA Girona
Inscripció aprofitament UDPH2018003025
l'Escala
ACA Barcelona
Sol·licitud d'informe EXP.: ACA_2018_EXP_ACA002CONC_00000017
Parlavà
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Número
01/2018 SOR
02/2018 SOR
03/2018 SOR
04/2018 SOR
05/2018 SOR
06/2018 SOR
07/2018 SOR
08/2018 SOR
09/2018 SOR
10/2018 SOR
11/2018 SOR
12/2018 SOR
13/2018 SOR
14/2018 SOR
15/2018 SOR
16/2018 SOR
17/2018 SOR
18/2018 SOR
19/2018 SOR
20/2018 SOR
21/2018 SOR
22/2018 SOR
23/2018 SOR
24/2018 SOR
25/2018 SOR
26/2018 SOR
27/2018 SOR
28/2018 SOR
29/2018 SOR
30/2018 SOR
31/2018 SOR
32/2018 SOR
33/2018 SOR
34/2018 SOR
35/2018 SOR
36/2018 SOR
37/2018 SOR
38/2018 SOR
39/2018 SOR
40/2018 SOR
41/2018 SOR
42/2018 SOR
43/2018 SOR
44/2018 SOR
45/2018 SOR
46/2018 SOR
47/2018 SOR
48/2018 SOR
49/2018 SOR
50/2018 SOR
51/2018 SOR
52/2018 SOR
53/2018 SOR
54/2018 SOR
55/2018 SOR
56/2018 SOR
57/2018 SOR
58/2018 SOR
59/2018 SOR
60/2018 SOR
61/2018 SOR
62/2018 SOR
63/2018 SOR
64/2018 SOR
65/2018 SOR
66/2018 SOR
67/2018 SOR
68/2018 SOR

REGISTRE DE SORTIDES DE LA JUNTA CENTRAL D'USUARIS D'AIGÜES DEL BAIX TER
Data
Destí
Tema
20180228 ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2018000510
20180228 ACA Barcelona
Petició de constitució de la JCUABT
20180319 Ajuntament de Jafre
Notificació condicionament pou mineromedicinal
20180326 David Casadellà
Certificat d'inscripció al registre d'aigües
20180504 Comunitat Daró Ter Josep Rovira
Tramesa d'informe tècnic
20180504 Comunitat Daró Ter Jordi Vicens
Tramesa d'informe tècnic
20180525 Ajuntament de Torroella de Montgrí
Sol·licitud còpia títol concessional
20180525 Ajuntament de L'Escala
Sol·licitud còpia títol concessional
20180525 Ajuntament de Celrà
Sol·licitud còpia títol concessional
20180604 Consellera d'Agricultura DARP
Invitació a la Junta General de la JCUABT
20180718 Ajuntament de l'Escala
Contesta a petició telefònica
20180619 Ajuntament de Celrà
Quota primer semestre 2018 02/2018
20180619 Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Quota primer semestre 2018 07/2018
20180619 Ajuntament de Torroella de Montgrí
Quota primer semestre 2018 06/2018
20180619 Ajuntament de L'Escala
Quota primer semestre 2018 01/2018
20180619 Ajuntament de Forallac
Quota primer semestre 2018 04/2018
20180619 Ajuntament de Verges
Quota primer semestre 2018 08/2018
20180619 Comunitat de regants del molí de Pals Quota primer semestre 2018 12/2018
20180619 Comunitat de regants de Cervià de Ter Quota primer semestre 2018 09/2018
20180619 Comunitat de regants de la Presa de Colomers
Quota primer semestre 2018 11/2018
20180619 Comunitat de regants de la Sèquia VinyalsQuota primer semestre 2018 10/2018
20180619 Mancomunitat Baix Empordà
Quota primer semestre 2018 05/2018
20180619 Mancomunitat Palafrugell
Quota primer semestre 2018 03/2018
20180814 ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2018003025
20180814 ACA Girona
Contesta a l'expedient UDPH2018003337
20180817 ACA Barcelona
Contesta a l'expedient CC2017000025
20180817 ACA Barcelona
Contesta Exp.: ACA_2018_EXP_ACA002CONC_00000035
20180817 ACA Barcelona
Contesta a l'expedient CC2017000007
20181019 Aj Celrà
Segona quota 2018
20181019 Aj l'Escala
Segona quota 2018
20181019 Aj. Forallac
Segona quota 2018
20181019 Mancomunitat Palafrugell, Begur, Pals,... Segona quota 2018
20181019 Aj La Bisbal
Segona quota 2018
20181019 Aj. Torroella de Montgrí
Segona quota 2018
20181019 Aj. Verges
Segona quota 2018
20181019 Aj Albons
Quota 2018
20181019 Aj Bellcaire
Quota 2018
20181019 Aj Bordils
Quota 2018
20181019 Aj Cervià de Ter
Quota 2018
20181019 Aj Colomers
Quota 2018
20181019 Aj Flaçà
Quota 2018
20181019 Aj Fontanilles
Quota 2018
20181019 Aj Gualta
Quota 2018
20181019 Aj La Tallada d'Empordà
Quota 2018
20181019 Aj Sant Jordi Desvalls
Quota 2018
20181019 Aj Serra de Daró
Quota 2018
20181019 Aj Ullà
Quota 2018
20181019 Aj Sant Joan de Mollet
Quota 2018
20181019 Aj Sant Julià de Ramis / Medinyà
Quota 2018
20181019 Aj Sant Martí Vell
Quota 2018
20181024 ACA Barcelona
Participació procés selecció
20181031 ACA Girona E
Contesta a l'expedient UDPH2018002533
20181031 ACA Girona E
Contesta a l'expedient UDPH2018003516
20181031 ACA Girona E
Contesta a l'expedient UDPH2018003514
20181109 ACA Girona E
Contesta a l'expedient UDPH2018003711
20181123 Aj Foixà
Quota 2018
20181123 Aj Rupià
Quota 2018
20181123 Aj Parlavà
Quota 2018
20181123 Aj Ultramort
Quota 2018
20181123 ACA Girona E
Contesta a l'expedient UDPH2018004656
20181123 ACA Girona E
Contesta a l'expedient UDPH2018004583
20181127 Aj Ullastret
Quota 2018
20181130 Mancomunitat Baix Empordà
Segona quota 2018
20181130 Ajuntament de Sant Martívell
Quota 2018
20181203 Consorci per la Normalització Lingüística Nivell C
20181205 ACA Girona E
Contesta a l'expedient UDPH2018004656
20181212 Aj Foixà
Quota 2018
20181217 Aj Jafre
Quota 2018
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Municipi
Girona
Barcelona
Jafre
Gualta
La Bisbal d'Empordà
La Bisbal d'Empordà
Torroella de Montgrí
L'Escala
Celrà
Barcelona
l'Escala
Celrà
La Bisbal d'Empordà
Torroella de Montgrí
L'Escala
Forallac
Verges
Pals
Cervià de Ter
Torroella de Montgrí
Bordils
Monells
Palafrugell
Girona
Girona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Celrà
l'Escala
Forallac
Mancomunitat Palafrugell, ...
La Bisbal
Torroella de Montgrí
Verges
Albons
Bellcaire
Bordils
Cervià de Ter
Colomers
Flaçà
Fontanilles
Gualta
La Tallada d'Empordà
Sant Jordi Desvalls
Serra de Daró
Ullà
Sant Joan de Mollet
Sant Julià de Ramis / Medinyà
Sant Martí Vell
Barcelona
Fontanilles
Viladamat
Palafrugell
Pals
Foixà
Rupià
Parlavà
Ultramort

Ullastret
Monells
Sant Martívell
La Bisbal d'Empordà
Foixà
Jafre
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Mas Badia, La Tallada d'Empordà (17134)
Tel. 972.780.275 a/e: info@aiguabaixter.cat
www.aiguabaixter.cat
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