
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 01/12 
Caràcter: Ordinari 
Data: 22 de febrer de 2012 
Horari: de 16:00 a 18:15 de la tarda 
Lloc: Seu tècnica del Consorci Alba-Ter, a Salt, Carrer Sant Antoni número 1, Factoria 
Cultural Coma Cros. 
 
 

Composició 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Jordi Munell i Garcia 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
Ajuntament de Salt: Sra. Rosa Pòrtulas i Viladomat 
Ajuntament de Les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burgués 
Ajuntament de Verges: Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Girona: Sr. Jordi Fàbrega i Vilà 
Ajuntament de Vic: Sr. Josep Rafús i Isern 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs 
 
Secretària: Sra. Maria Victòria Colom i Canal 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent: Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Com a convidats a la sessió hi assisteixen els representants de: 
 
Ajuntament de Cervià de Ter: Sr. Héctor Ugalde i Rojo 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Ramon Roqué i Riu 
Consell Comarcal de La Selva: Moisès Garcia i Milans 
 
 

Ordre del dia 

 

 
 

1. Aprovació de l‟acta de la sessió del dia 21 de desembre de 2012 
2. Ratificació dels Decrets de Presidència 

a. Adjudicació a la Fundació MAP de les actuacions de millora i 
manteniment de les ribes del Ter i Freser al Ripollès 2011 

3. Aprovació del Conveni amb Endesa Generación S.A. per a l‟ús de la pista dels 
embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral, per part de la Ruta del Ter 



4. Aprovació del conveni de la Universitat de Girona per a acollir estudiants amb 
pràctiques 

5. Sessions temàtiques d‟objectius estratègics del Consorci (MCRIT) 
6. Informe de gerència 
7. Informacions diverses 

a) Situació de tresoreria 
b) Ruta del Ter al Ripollès (tram Sant Joan – Setcases) 
c) Convocatòries d‟ajuts i projectes (lleres Diputació, romanent Interreg) 
d) Adhesió de nous Ajuntaments i visites pendents 
e) Visita a Ripoll dels socis francesos 
f) Resultats de les visites a diferents empreses (Vall de Núria, Abertis, 

AgBar, ATLL, Endesa, Nestlé) i visites pendents (Gas Natural, Panini...) 
g) Resultats de les visites a diferents institucions (Diputació de Girona, 

Diputació de Barcelona, Turisme, Diputats, etc.) 
h) Projecte Life: Obres, exposició BiodiversiTer, etc. 
i) Projecte Sudoe 
j) Marxa ciclista del Ter 
k) Canvis a la web i a l‟InfoTer 
l) Proposta Dia Mundial de l‟Aigua, 22 de març 
m)  Acord Ajuntament de Girona dels cabals del Ter 

8. Mocions o temes per urgència. 
9. Precs i preguntes 

 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
El gerent del Consorci, Ponç Feliu, fa constar que, com a suport als temes que es 
tractaran a la reunió, es lliura a tots els assistents un dossier que porta per indicació: 
“Consell de Govern Consorci Alba-Ter. Salt, 22 de febrer de 2012” i que recull la 
informació relativa a cada punt de l‟ordre del dia. Per tal de no duplicar aquesta 
informació, en aquesta acta s‟anirà fent referència als diversos apartats d‟aquest recull, 
quan s‟escaigui. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 
2012. 
 

Es sotmet a aprovació l‟acta de la sessió del Consell de Govern del dia 21 de desembre 
de 2011, tramesa a tots els membres del Consell de Govern juntament amb la 
convocatòria. Atès que cap dels assistents oposa cap objecció al redactat de l‟esmentat 
esborrany, l‟acta es dóna per aprovada per unanimitat.  
 
 
 
2- RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 

El gerent explica que cal ratificar diferents Decrets de Presidència per part del Consell 
de Govern, que han estat signats pel President Sr. Jordi Munell i Garcia, corresponents 
al període entre el 21 de desembre de 2011  i el 22 de febrer de 2012, que s‟adjunten 
a continuació. 



 
 
Punt únic.-  Ratificar la resolució signada pel president senyor Jordi Munell i Garcia, 
en data 27 de desembre de 2011, adjudicant la contractació de les “actuacions de 
millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011” 
 
a. “Adjudicació de la contractació de les actuacions de millora i manteniment de ribes 

del Ter i del Freser 2011 
 

“ Atès que s‟ha procedit a l‟obertura de les proposicions presentades i segons l‟informe tècnic emès pel 
Tècnic del Consorci Sra. Teia Puigvert i Picart, es proposa contracta la Fundació MAP, que 
ascendeix a CENT SETZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
(116.436,70 euros) IVA NO INCLÒS. 

D‟acord amb tot el que s‟ha dit, he resolt:  
 
Primer.-  ADJUDICAR, de conformitat amb l‟informe tècnic dels Serveis Tècnics del Consorci Alba-Ter, la 

contractació relativa a l‟execució de les actuacions incloses al projecte “Actuacions de millora i 
manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011” a l‟empresa FUNDACIÓ MAP, per un import de 
116.436,70 €  IVA exclòs d‟acord amb la seva oferta.  

 
Segon.-  DISPOSAR la despesa de 116.436,70 € (IVA exclòs), derivada d‟aquesta contractació, amb 

càrrec a l‟aplicació pressupostària 172 619041 del pressupost del vigent exercici. 
 
Tercer.-  COMUNICAR a l‟adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l‟endemà de la 

recepció de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 

contractació i PUBLICAR l‟adjudicació del contracte el perfil del contractant.. 
 
Cinqué.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant. 

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

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

 
Manlleu, 27 de desembre de 2011. 
 
 

Sense cap intervenció, s‟aprova aquest punt per unanimitat. 
 
 

3.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB ENDESA GENERACIÓN S.A. PER A L’ÚS 
DE LA PISTA DELS EMBASSAMENTS DE SAU, SUSQUEDA I EL PASTERAL, PER 
PART DE LA RUTA DEL TER 
 
El gerent explica que la Ruta del Ter transcorre per un tram de pista que és propietat 
de l‟empresa FECSA-ENDESA, amb la qual es va signar un conveni per a poder utilitzar 
aquesta infraestructura per part dels usuaris de la ruta senderista i cicloturista. Un cop 
ha conclòs el termini de vigència d‟aquest conveni, es proposa signar-ne un altre, amb 
la mateixa finalitat.  
 
Per l‟exposat, es proposa al Consell de Govern l‟adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l‟esborrany del conveni que figura en annex al present acord. 
 
Segon.- Facultat el Sr. Jordi Munell i Garcia, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l‟esmentat conveni. 



 
Tercer.- Notificar el present acord a Endesa Generación S. A. (Fecsa-Endesa). 
 
Annex:  

“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE ENDESA I EL CONSORCI ALBA-TER EN EL MARC DEL PLA DE 
FOMENT TURÍSTIC DEL RIU TER 

Manlleu, a 22 de febrer de 2012 

REUNITS 
 
D‟una banda la Sra. Maria Soledad Ordóñez Fernández, en nom i representació de l‟empresa ENDESA 
GENERACIÓN S.A (a partir d‟ara FECSA-ENDESA), actuant en el seu nom i representació, entitat 
domiciliada al carrer Príncipe de Vergara, 187, 28002 - MADRID, amb CIF núm. A-82434697. 
 
D‟altra banda, el Sr. Jordi Munell i Garcia, en nom i representació del Consorci Alba-Ter, com a entitat 
pública de caràcter associatiu domiciliada a Manlleu, Plaça Fra Bernadí, 6 i amb el NIF P0800060F, es 
troba facultat per aquest acte en la seva condició de president per l‟acord del Consell de Govern del dia 22 
de febrer de 2012 i de conformitat amb el que disposa l‟art. 18 dels Estatuts del Consorci. 

 
Es reconeixen mútuament la representació i capacitat legal suficient per aquest acte, i en la seva virtut, 
 

MANIFESTEN 
 
 
1. Que el Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter local, associativa i voluntària, dotada 
de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres que es va constituir per temps 
indefinit en sessió del dia 4 de desembre de 1998 a l‟empara del que preveuen els arts. 87 de la Llei 7/85 
de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 252 i següents de la Llei 8/87 de 15 
d‟abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i els arts. 312 i ss. del Decret 179/95 de 13 de juny, pel 
qual s‟aprova el reglament d‟Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROASEL). 
 
 
 
2. Que constitueixen les finalitats del Consorci : 

i. Donar suport als ajuntaments consorciats de les ribes del Ter i el Freser.           
ii. Fomentar la sensibilització, l‟educació ambiental i la recerca. 
iii. Endegar nous projectes i noves iniciatives orientades a conèixer, cohesionar i desenvolupar el territori 

que configura la conca fluvial del riu Ter. 
 
 
3. Que el Consorci Alba-Ter és l‟ens impulsor i gestor de la Ruta del Ter, que pretén cohesionar i 
desenvolupar turísticament l‟espai fluvial del riu Ter. Per tal de dinamitzar aquest territori des d‟un punt de 
vista turístic, seguint els paràmetres de la sostenibilitat, cal mantenir la Ruta del Ter, eix que connecta tot 
el riu, des de la capçalera fins la desembocadura, a través d‟una ruta de cicloturisme i senderisme que 
uneix aquest extens territori. Constitueix un eix de desenvolupament, de cohesió i de promoció turística 
molt important en el context català i una referència territorial d‟àmplia utilització en el moment actual, 
després de 4 anys de funcionament.  
 
Per tant, l‟oferta turística del riu Ter s‟articula entorn a aquesta via, anomenada RUTA DEL TER,  i 
constitueix l‟acció més emblemàtica del Pla de Foment Turístic dut a terme fa 6 anys. Aquest eix de 
mobilitat sostenible, està concebut com un equipament, que aprofita les infraestructures existents en el 
territori, i que és transitable a peu i en bicicleta. En el seu disseny, es prioritzen, sempre que sigui 
possible, les infraestructures que es troben més properes al curs fluvial del Ter.   
 
En l‟itinerari de la RUTA DEL TER s‟utilitzar la pista que uneix els embassaments de Sau i Susqueda que és 
propietat de FECSA-ENDESA, gràcies al Conveni signat en el seu moment. Aquesta pista connecta 
infraestructures existents i circula molt propera al sistema hidràulic que configuren els pantans de Sau i 
Susqueda oferint l‟oportunitat de donar a conèixer els embassaments des de diversos punts de vista 
(reservoris d‟aigua, generadors d‟energia, elements del paisatge, etc.) 
 
La importància d‟aquest tram, rau d‟una banda en la connectivitat, ja que sense aquesta pista d‟unió entre 
els embassaments la RUTA DEL TER no seria factible atès que és la única infraestructura existent que 



permet salvar els pantans. I d‟altra banda, el fet de circular tant propera als embassaments permet 
plantejar un itinerari d‟un enorme atractiu paisatgístic i amb una complexitat moderada.  
 
4. Que és d‟interès de l‟empresa FECSA-ENDESA continuar facilitant l‟ús de l„esmentada pista 
forestal entre els embassaments de Sau i Susqueda així com col·laborar amb el Consorci Alba-Ter per tal 
que aquest pugui portar a terme les accions previstes en el Pla de Foment Turístic del riu Ter i continuar 
desenvolupament la dinamització territorial gràcies a la Ruta del Ter. 
 
És per això que acorden subscriure el present conveni de col·laboració, amb subjecció als següents, 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 

 
L‟objecte del present Conveni és establir les condicions de participació de l‟empresa FECSA-ENDESA en la 
col·laboració amb la Ruta del Ter. 

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
Són obligacions de FECSA-ENDESA: 

  
1. Per tal de poder desenvolupar la RUTA DEL TER i garantir la connectivitat d‟aquest itinerari ciclable i 

senderista que ressegueix el curs fluvial del Ter a partir d‟infraestructura existent: 

1.1. Donar permís al Consorci Alba-Ter per poder seguir emprant la pista forestal existent entre els 

embassaments de Sau i Susqueda per tal de donar connectivitat a la Ruta del Ter entre les comarques 

d‟Osona i la Selva.  

1.2.  Seguir donant permís per tal que l‟esmentada pista forestal formi part del producte turístic de la 

Ruta del Ter.   

1.3.  Garantir l‟accessibilitat a la pista forestal en bicicleta i a peu.  

1.4.  Mantenir la pista forestal. 

 

Són obligacions del Consorci Alba-Ter: 

 

1. Continuar desenvolupant la RUTA DEL TER. 
 

Tercer. Seguiment del conveni 

 

Per al seguiment del conveni entre ambdues entitats el Consorci Alba-Ter nomena el Sr. Ponç Feliu 
Latorre, gerent. 
 
Per part de FECSA-ENDESA la responsable del seguiment de la col·laboració és la Sra. Maria Ordóñez 
Fernández. 

Quart.- Revisió del Conveni 
 
FECSA-ENDESA i el Consorci Alba-Ter podran revisar tots els termes d‟aquest Conveni en funció dels 
acords respectius lliurement acceptats. 

 
Cinquè.- Durada del Conveni 
 
El present conveni de col·laboració estén la seva vigència des del moment de la signatura d‟aquest 
conveni fins a un període de 5 anys, prorrogable dos anys més, moment a partir del qual caldrà tornar-se 
a aprovar per ambdues parts. 
 

Sisè. Resolució 

L‟incompliment de les obligacions concretes del present conveni, per una de les parts, facultarà  l‟altra per 
rescindir-lo. 



Amb aquests termes, dintre de les seves facultats legals, ambdues parts signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data esmentats a l‟encapçalament i obligant-se des d‟aquest acte al seu fidel 
compliment. 

                                               
Per FECSA-ENDESA, Maria Soledad Ordóñez Fernández , Directora de la UPH Ebro Pirineos, FECSA- 
ENDESA. Pel Consorci Alba-Ter, Jordi Munell i Garcia, President del CONSORCI ALBA-TER” 

 
 
Amb una valoració positiva per part de diversos membres del Consell de Govern, 
s‟aprova aquest punt per unanimitat. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A 
ACOLLIR ESTUDIANTS AMB PRÀCTIQUES 
 
El gerent explica que amb la finalitat de poder acollir estudiants amb pràctiques per 
part de la Universitat de Girona, que alhora permeten recolzar a nivell tècnic 
l‟estructura professional del Consorci Alba-Ter per a dur a terme projectes i estudis de 
diferent caire, sempre dins els objectius i finalitats dels Estatuts d‟aquest, es proposa 
l‟aprovació d‟un conveni amb l‟esmentada Universitat. 
 
Per l‟exposat, es proposa al Consell de Govern l‟adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l‟esborrany del conveni que figura en annex al present acord. 
 
Segon.- Facultat el Sr. Jordi Munell i Garcia, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l‟esmentat conveni. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Universitat de Girona. 
 
Annex:  
 

 “CONVENI ENTRE EL CONSORCI ALBA-TER I LA UNIVERSITAT DE GIRONA, FACULTAT DE 
LLETRES PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES CURRICULARS.  

REUNITS 

D‟una banda, el Sr. Jordi Munell i Garcia, en nom i representació del Consorci Alba-Ter, com a entitat 
pública de caràcter associatiu domiciliada a Manlleu, Plaça Fra Bernadí, 6 i amb el NIF P0800060F, que es 
troba facultat per aquest acte de conformitat amb el que disposen els arts. 11.3 i 18.c del Estatuts del 
Consorci Alba-Ter i d‟acord amb el seu nomenament com a president del Consorci adoptat a l‟assemblea 
general celebrada el dia 11 d‟octubre de 2011. 

  

I de l‟altra part, la Dra. Anna Maria Geli de Ciurana, Rectora Magnífica de la Universitat de Girona (UdG), 
que actua en nom i representació d‟aquesta Universitat, tal com estableix el Decret 186/2009, d‟1 de 
desembre, de nomenament de la rectora de la Universitat de Girona (DOGC núm. 5519, de 3 de desembre 
de 2009), i de conformitat amb el que s‟estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de 
Girona, aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d‟agost (DOGC núm. 3963 de 8 de setembre del 2003), amb 
seu a Girona, Plaça de Sant Domènec núm. 3, CP 17071 i NIF Q-6750002 E. 

 Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i 

  MANIFESTEN  

 1.- La Universitat imparteix en l‟actualitat diferents disciplines universitàries, els plans d‟estudis de les 
quals preveuen la possibilitat que els estudiants realitzin un període de pràctiques a les institucions i 
empreses, ja sigui amb caràcter optatiu o obligatori. 



 2.- Igualment és d‟aplicació el Reial Decret 1393/2007, de 29 d‟octubre, pel qual s‟estableix l‟ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials i és l‟aplicable per a les pràctiques curriculars. 

 3.- Ambdues parts, amb voluntat d‟intensificar les relacions entre el món universitari i la realitat 
professional, desitgen col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica dels estudiants, i per aquest 
motiu acorden que la millor manera de materialitzar la mútua cooperació és formalitzar un conveni de 
col·laboració acadèmica amb l‟objectiu que l‟estudiant desenvolupi de forma pràctica els coneixements que 
està adquirint a la Universitat, i en aquest sentit les parts interessades es reconeixen mútuament la 
capacitat suficient per vincular-se i acorden l‟atorgament d‟aquest conveni de col·laboració de conformitat 
amb els següents: 

  ACORDS 

 Primer.- Àmbit. 

L‟àmbit d‟aquest conveni inclou la col·laboració entre la Universitat de Girona i EL CONSORCI ALBA-TER, 
segons la normativa vigent, ja esmentada anteriorment. 

 Segon.- Objecte. 

 Les pràctiques tindran com a objectiu fonamental la formació pràctica de l‟estudiant en el camp dels 
estudis de grau i màsters impartits a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. 

 Aquest conveni es desenvoluparà mitjançant la signatura d'un annex a aquest conveni amb cada 
estudiant segons el model facilitat per la Universitat de Girona en el qual s'ha de fer constar que 
l'estudiant coneix les condicions d'aquest conveni i que accepta complir les obligacions que per ell es 
deriven i especificar horari, el nom del tutor de la entitat receptora i l‟objectiu de les pràctiques. Per 
garantir-ne la validesa, tots aquests annexes específics han de ser signats pel SR. JORDI MUNELL i 
GARCIA, pel DR. JOAN FERRER COSTA degà de la Facultat de Lletres com a persona delegada del rector 
en matèria de pràctiques, i pels estudiants. 

 Tercer.- Seguiment del conveni. 

 L‟organització, la supervisió i el control de les activitats generades arran d‟aquest conveni es realitzaran 
mitjançant una comissió mixta i paritària de seguiment, la composició de la qual serà fixada de comú 
acord per les parts signatàries. 

 La comissió es reunirà un mínim de 1 cop l‟any. 

 Les seves funcions són: 

 - Concreció del Programa de pràctiques anuals que inclourà el nombre d‟estudiants, i per a cada 
estudiant, el nombre total d‟hores de dedicació a les pràctiques, i en el seu cas, la seva equivalència en 
crèdits, el període de realització, l‟horari, i la descripció del projecte/s que s‟ha de desenvolupar. 

 - Valoració de les pràctiques. Serà competència exclusiva de la Universitat la qualificació acadèmica. 

 Quart.- Naturalesa de les pràctiques. 

 Les pràctiques curriculars es consideren part integrant dels estudis acadèmics. 

 La relació que s‟estableix entre l‟estudiant i EL CONSORCI ALBA-TER és estrictament acadèmica i no 
laboral. En el cas que al termini dels estudis s‟incorpori l‟estudiant a la plantilla de l‟empresa, el temps 
d‟estança no es computarà a efectes d‟antiguitat ni eximirà del període de prova, excepte en el supòsit 
que el propi annex al conveni així ho determinés. 

  Cinquè.- Obligacions de EL CONSORCI ALBA-TER 

 EL CONSORCI ALBA-TER es compromet a facilitar la realització de les pràctiques en la seva entitat. 
Alhora, el personal del CONSORCI ALBA-TER ha de vetllar per garantir una actitud formativa vers als 
estudiants que estiguin en període de pràctiques. 

 Als estudiants en pràctiques se‟ls nomenarà un tutor, per part del CONSORCI ALBA-TER encarregat de 
programar, coordinar i supervisar el desenvolupament de les pràctiques. 

 Sisè.- Formació pel personal que col·labora en la realització de les pràctiques. 

 La comissió de seguiment podrà establir i organitzar una sèrie de pràctiques per als treballadors del 
CONSORCI ALBA-TER Aquesta formació en cap cas té caràcter de contraprestació, i és motivada per 
l‟interès de les dues parts de proporcionar als estudiants la realització de les pràctiques en les millors 
condicions possibles. 

 Setè.- Obligacions de la Universitat de Girona. 



La Universitat de Girona nomenarà un tutor acadèmic que es responsabilitzarà de fer el seguiment i/o 
l‟avaluació de les pràctiques, i de totes aquelles responsabilitats que li atorga la normativa interna 

 Vuitè.- Obligacions de l‟estudiant. 

 L‟estudiant ha de: 

 ·         Conèixer i complir el pla de treball previst seguint les indicacions del tutor en l‟entitat externa 
col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la universitat. 

·         Complir la normativa vigent relativa a pràctiques curriculars de la UdG 

·         Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista per l‟activitat, comunicar-li i 
informar-li sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament de la mateixa. 

·         Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol·licitin per al seguiment i avaluació, 
segons el tipus de pràctica. 

·         Incorporar-se a l‟entitat externa col·laboradora que es tracti en la data acordada. 

·         Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l‟entitat externa col·laboradora 

·         Desenvolupar el pla de pràctiques i complir amb diligència les activitats acordades amb l‟entitat 
externa col·laboradora, d‟acord amb les línies de col·laboració establertes. 

·         Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l‟empresa entitat o institució 
pública o privada i no explotar aquelles dades obtingudes en la pràctica sense l‟autorització expressa de 
l‟empresa, entitat o institució pública o privada i la UdG 

·         Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l‟entitat externa 
col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la UdG 

 Novè.- Causes d‟expulsió. 

 Les causes d‟expulsió de l‟estudiant en pràctiques seran: 

  

-       L‟incompliment greu de les seves obligacions. 

-       La conducta impròpia de l‟estudiant, en el centre on es desenvolupin les pràctiques. 

  

L‟expulsió serà acordada per la comissió de seguiment amb els informes previs presentats pels tutors de 
les pràctiques. 

 Desè.- Assegurança i responsabilitat civil dels estudiants. 

 Els estudiants en pràctiques estaran coberts per l‟assegurança escolar o de accidents per a universitaris 
que la Universitat subscriu de manera automàtica en matricular-se 

 Alhora, la Universitat té contractada una pòlissa d‟accidents i de responsabilitat civil per tal de cobrir les 
contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les esmentades pràctiques. 

 Si les condicions de l‟entitat o del lloc de treball requereixen altres cobertures, aquestes seran previstes 
pel CONSORCI ALBA-TER o per l‟estudiant 

 Onzè.- Durada del conveni. 

 La durada d‟aquest conveni s‟estableix per un període d‟un any, a partir de la data de la seva signatura. 

S‟entendrà tàcitament prorrogat per un altre any, i així successivament, de no produir-se, per qualsevol de 
les dues parts, una comunicació per escrit en sentit contrari, amb un mínim de 3 mesos d‟antelació de la 
seva expiració. 

  

Dotzè.- Extinció 

 El conveni s‟extingirà per l‟expiració del termini convingut. 

 Les causes de rescissió del conveni poden ser: 

 § Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

§ Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l‟objecte d‟aquest conveni. 



§ L‟incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes al conveni. 

§ La denúncia d‟una de les parts, feta amb un mínim de 3 mesos d‟anticipació. 

§ Els estudiants que estiguin duent a terme les pràctiques en el moment de l‟extinció acabaran el període 
de pràctiques. 

 I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a un 
únic efecte, en el lloc i data esmentats més avall. 

 Girona , 23 de febrer de 2012 

 SR. JORDI MUNELL I GARCIA, President del Consorci Alba-Ter. ANNA M. GELI DE CIURANA, Rectora 
UDG“ 

 
 
La Sra. Marta Payeró comenta la importància de l‟acord per a poder col·laborar més 
estretament amb la Universitat, i alhora explica la conveniència de fer una trobada 
amb la rectora de la Universitat de Girona, Sra. Anna Maria Geli. El gerent comenta 
que se sol·licitarà una reunió properament. S‟aprova aquest punt per unanimitat. 
 
 
5- SESSIONS TEMÀTIQUES D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL CONSORCI 
(MCRIT) 
 
 
El gerent explica que un cop realitzat l‟estudi dels objectius estratègics del Consorci 
Alba-Ter, per part de l‟empresa MCRIT, i d‟haver dut a terme el retorn a través d‟una 
sessió amb els membres del Consell de Govern, la darrera sessió de l‟esmentat Consell 
de Govern, en concret en data 21 de desembre, va decidir realitzar tallers temàtics de 
promoció econòmica i turisme, patrimoni natural i patrimoni natural. S‟explica la 
proposta de les dates del dia 1 de març, 21 de març i 19 d‟abril, respectivament, per a 
desenvolupar aquests tallers, amb representants de diferents institucions, entitats o 
persones de prestigi, a més dels membres tècnics i polítics del propi Consorci Alba-Ter i 
es proposen les persones convidades de forma externa.  
 
El Sr. Genís Dalmau comenta que seria interessant la presència del sector del càmping 
en la trobada de la setmana que ve sobre promoció econòmica i turisme. Els Srs. Pere 
Prat i Josep Rafús comenten que seria també adequada la presència de la Sra. Mercè 
Rius, Diputada de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Els diferents membres 
de l‟Equip de Govern s‟anoten les dates i es decideix que, quan hi hagi els noms 
definitius proposats i confirmats, el gerent els farà arribar a tots els membres del 
Consell de Govern, els quals estan tots convidats a les tres sessions. 
 
 
 
6- INFORME DE GERÈNCIA. 
 

 
Tal i com indica l‟article 21 dels estatuts del Consorci Alba-Ter, que detalla quines són 
les funcions i activitats pròpies del gerent de l‟organisme i assenyala al seu punt i) la 
necessitat, aquest rendeix comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i 
l‟Assemblea General. 
 
És per això que s‟emet la següent relació de visites, reunions, assistència a jornades i 
entrevistes, amb el qual el gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu Latorre, informa de 



la seva gestió als membres del Consell de Govern que se celebra a Salt, el dia 22 de 
febrer de 2012 (període comprès entre el 20 de desembre de 2011 i  15 de febrer de 
2012). 
 
 

 20 de desembre, 11h. Ripoll. Reunió amb el President del Consorci per preparar 
el Consell de Govern del dia 21 de desembre. 

 21 de desembre, 11h. Salt. Reunió amb l‟empresa Fitor Forestal. 
 21 de desembre, 12h. Salt. Reunió amb el President i el Sr. Genís Dalmau per i 

preparar la reunió a la Subdirecció General de Turisme de la Generalitat. 
 21 de desembre, 16h. Salt. Consell de Govern. 
 22 de desembre, 10h. Salt. Reunió amb la Sra. Rosa Pòrtulas per la subvenció 

de la Diputació de Girona 2011. 

 29 de desembre, 9h. Girona. Reunió amb el Sr. Jordi Fàbrega i el Sr. Àngel 
Dutras en referència al conveni 2012 amb l‟empresa Prodaisa. 

 29 de desembre, 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Enric Fàbregas per la signatura 
per part de l‟empresa Galanthus del contracte de les actuacions del Life. 

 3 de gener, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Jordi Boncompte, per la signatura per 
part de l‟empresa Fitor Forestal del contracte de les actuacions del Life. 

 3 de gener, 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Josep Ma Tura, en relació al possible 
conveni amb la Fundació Agbar. 

 3 de gener, 14h, Girona. Reunió a la Diputació de Girona amb la Sra. Rosa 
Pòrtulas, pel conveni amb aquesta institució pel 2011. 

 4 de gener, 9h. Manlleu. Reunió amb la Sra. Mercè Casademunt, de l‟oficina a 
Manlleu de La Caixa, per a la sol·licitud d‟una línia de crèdit. 

 4 de gener, 12h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Marc Ordeix del CERM i el Sr. 
Carles Garcia del MIT, per a la coordinació i col·laboració entre MIT i Consorci. 

 9 de gener, 11h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Pere Prat, per a despatxar 
qüestions econòmiques del Consorci. 

 10 de gener, 16h. Barcelona. Reunió amb la Sra. Victoria Eugenia Martínez 
Fraile i el Sr. Josep Ma Tura, per la possibilitat d‟establir un conveni amb Agbar. 

 11 de gener, 8h. Salt. Reunió amb el Sr. Josep Delàs, de Tragsa, en relació al 
projecte del Rec del Molí de Pals. 

 11 de gener, 12h. Barcelona. Reunió juntament al Sr. Pere Prat, amb el Sr. 
Josep Rodríguez, per a la renovació del conveni amb ATLL. 

 12 de gener, 12h. Girona. Reunió amb el Sr. Jordi Frigolé, gerent de la fàbrica 
Nestlé, en relació a una possible col·laboració de l‟empresa amb el Consorci. 

 12 de gener, 13h. Salt. Reunió amb el Sr. Pau Masramon, en relació a l‟edició 
del llibre “el transvasament del Ter”. 

 16 de gener, 12h. Ripoll. Reunió amb el Sr. Jordi Munell, per a despatxar 
qüestions de presidència del Consorci. 

 17 de gener, 9h. Girona. Reunió amb el Sr. Quim Pou, per l‟interès en projectes 
de medi natural del Consorci. 

 17 de gener, 12h. Vilablareix. Reunió amb Sr. Josep Delàs (Tragsa) i Sr. Javier 
Castellanos (Departament d‟Agricultura), pel projecte del Rec del Molí de Pals. 

 18 de gener, 13h. Salt. Reunió amb el Sr. Javier Castellanos (Departament 
d‟Agricultura), pel projecte del Rec del Molí de Pals. 

 19 de gener, 8h. Salt. Reunió amb el Sr. Robert Fàbregas i altres entitats i 
tècnics de la Coma-Cros, per informació sobre la factoria cultural. 

 19 de gener, 9h. Salt. Reunió amb el Sr. Xavier Corominas, en referència a la 
col·laboració del Consorci i la Ruta del Ter, amb aspectes de cicloturisme. 



 19 de gener, 12h. Anglès. Roda de Premsa juntament al President i al Sr. Pere 
Espinet, Alcalde d‟Anglès, per la presentació de les obres a la Burés d‟Anglès. 

 20 de gener, 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Joan Llinàs i el Sr. Jordi Merino, de 
l‟empresa Janus, per qüestions de patrimoni cultural del Consorci. 

 23 de gener, 9h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Pere Prat, per a despatxar 
qüestions econòmiques del Consorci. 

 24 de gener, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Miquel Garriga, d‟Aqualogy, per 
possibilitat de col·laboració entre Aqualogy / Agbar i el Consorci. 

 25 de gener, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Genís Dalmau, per preparar la reunió 
a la Subdirecció General de Turisme de la Generalitat. 

 30 de gener, 9h. Ripoll. Reunió amb el Sr. Jordi Munell, per a despatxar 
qüestions de presidència del Consorci. 

 30 de gener, 12h. Sant Vicenç de Torelló. Reunió juntament al Sr. Gaietà 
Garcia, amb el Sr. Joan Sadurní per la incorporació de l‟Ajuntament al Consorci. 

 31 de gener, 11h. Barcelona. Reunió amb la Sra. Carme Rubio i el Sr. Enric 
González, de la Sudirecció General de Turisme, per qüestions de turisme. 

 31 de gener, 13h. Barcelona. Reunió amb la Sra. Sagrario Huelin, gerent de la 
Fundació Abertis, per una possible col·laboració de l‟empresa amb el Consorci. 

 1 de febrer, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Josep Delàs, de l‟empresa Tragsa, pel 
projecte del rec del Molí de Pals. 

 3 de febrer, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Daniel Córdoba de l‟empresa Sport Fit, 
per explorar la possibilitat d‟organitzar una Marxa Ciclista del Ter. 

 3 de febrer, 12h. Reunió amb el Sr. Xavier Quintana de la Universitat de Girona 
per temes del seguiment científic del Projecte Life Riparia-Ter. 

 6 de febrer, 9h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Pere Prat, per a despatxar 
qüestions econòmiques del Consorci. 

 7 de febrer, 10h. Salt. Reunió amb la Sra. Kira Lázaro, Sr. Josep Rost i Sr. Aleix 
Pagès de l‟Ateneu, per l‟exposició BiodiversiTer. 

 7 de febrer, 12h. Salt. Reunió amb el Sr. Juanjo Ortega, de Talp Comunicació, 
per l‟exposició BiodiversiTer del Projecte Life Riparia-Ter. 

 7 de febrer, 13h. Salt. Reunió amb el Sr. Xavier Candela l‟empresa Moix, per la 
presentació de l‟empresa al Consorci. 

 8 de febrer, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Quim Pou, del Consorci de l‟Estany, 
per la possibilitat de presentar junts un projecte a la convocatòria Empleaverde. 

 8 de febrer, 13h. Girona. Reunió amb el Sr. Jordi Burch i la Sra. Anna Pagans, 
de l‟Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural per possible col·laboració. 

 9 de febrer, 12h. Visita a les actuacions del Projecte Life de Salt, amb 
periodistes del Diari de Girona, la Sra. Rosa Pòrtulas i el Sr. Ivan Bustamante. 

 10 de febrer, 8h. Montesquiu. Reunió amb el Sr. Eduard Botey, del Parc de 
Montesquiu per possibles alternatives de la Ruta del Ter al tram de Montesquiu. 

 10 de febrer, 10h. Montesquiu. Reunió juntament al President, amb la Sra. 
Elisabet Ferreres, Alcaldessa de Montesquiu per la incorporació de l‟Ajuntament. 

 10 de febrer, 13h. Salt. Reunió amb la Sra. Concepció Veray, Diputada del Partit 
Popular, per presentar-li el Consorci i els projectes presentats a Madrid. 

 13 de febrer, 10h. Ripoll. Visita amb el Sr. Ferriol Danés, arquitecte de Ripoll, 
per la possible millora de trams de la Ruta del Ter propers al riu Ter. 

 13 de febrer, 10h. Ripoll. Reunió amb el Sr. Jordi Munell, per a despatxar 
qüestions de presidència del Consorci. 

 15 de febrer, 9h. Salt. Reunió amb el Sr. Jordi Barbany, per a presentar 
l‟empresa l‟Auró al Consorci Alba-Ter. 

 



A més d‟aquestes reunions, el gerent explica que ha coordinat les tasques tècniques i 
administratives durant aquest període, amb especial dedicació a projectes com 
l‟Interreg, Life, propostes al nou Sudoe, així com buscar oportunitats de realitzar nous 
projectes al territori de l‟àmbit d‟estudi. També s‟han destinat novament molt esforços 
a qüestions econòmiques, com ara gestionar els ajuts, subvencions i convenis per a 
l‟any 2012, amb especial incidència a la recerca de finançament a partir d‟empreses, 
institucions, etc. Així mateix, s‟ha continuat amb les visites a Ajuntaments no 
consorciats per a implicar-nos en el projecte de futur del Consorci Alba-Ter. Juntament 
a aquest fet, s‟ha treballar per assegurar la liquiditat, sigui aconseguint deutes 
pendents, com també explorar noves vies de finançament, tant europeu, com estatal, 
com en l‟àmbit català o més local. Sense més intervencions, s‟aprova aquest punt. 
 
 

 
7- INFORMACIONS DIVERSES. 
 

a) Situació de tresoreria 
 

El Sr. Pere Prat, responsable econòmic del Consorci, juntament al gerent, expliquen la 
situació de tresoreria, fent evident que al compte actualment hi ha una quantitat 
limitada de liquiditat (al voltant de 30.000 €), que assegura el pagament de les 
nòmines pels següents 2 mesos. Es valora positivament l‟aportació d‟alguns 
Ajuntaments (Girona, Manlleu, Sant Joan de les Abadesses, etc.) que han aportat de 
seguida les quantitats corresponents per poder fer front a les nòmines de gener i 
algunes factures pendents. D‟altra banda, sembla que les gestions fetes amb La Caixa 
es desencallen, i que si tot va bé, en 15-20 dies es rebran els 100.000 € pendents de 
2010, i en 3-4 setmanes els 50.000 € pendents de 2009, fet que seria molt positiu per 
abonar factures diverses de l‟Interreg i del Life, abans de 31 de març, que permetria 
justificar-ho davant Europa i rebre llavors pagaments en uns 2-3 mesos. D‟altra banda, 
s‟estan desencallant altres qüestions com els 25.000 € de la Diputació de Girona de 
2011, els 10.000 € de la Diputació de Barcelona 2011, els 22.500 de la Diputació de 
Girona de 2012, entre d‟altres. 
 

Sí que es comenta que és més complex tot el que fa referència a les aportacions dels 
Ajuntaments, que són moltes de pendents (no només de 2012, sinó de 2011 i en 
alguns casos de 2010 i anteriors…). En aquest sentit, es va fer una carta a tots els 
Ajuntaments a primers d‟any, recordant-ho, però es comenta que seria bo seguir 
pressionant alguns Ajuntaments (si cal amb trucades o visites), perquè facin efectius 
aquests pagaments. 
 

Finalment, s‟eplica que, atesa la importància de comptar amb liquiditat, juntament a 
l‟interventor, el gerent i el Sr. Pere Prat, estan negociant una línia de crèdit amb Unnim 
per valor de 100.000 € 

 
b) Ruta del Ter al Ripollès (tram Sant Joan - Setcases) 

 
El Sr. Ramon Roqué explica la reunió celebrada la setmana passada entre diversos 
alcaldes i regidors del tram Sant Joan de les Abadesses – Setcases, el gerent del 
Consorci de les Vies Verdes i responsables de la Direcció General de Mobilitat (Sr. 
Ricard Font i altres representants), en relació al projecte de via verda entre Setcases i 
Sant Joan. El projecte tira endavant amb un compromís de la Direcció General d‟anar-
lo desencallant, fent el projecte executiu el proper any i, si és possible, començar 



l‟execució el 2014. Paral·lelament, el gerent comenta els tractes del Consorci amb 
Tragsa, que està redactant un projecte de millora integral de la Ruta del Ter. En 
aquest sentit, es valora positivament l‟acció de Tragsa, més adequada al territori, més 
econòmica i realista i, provisiblement, més immediata si des del Govern Central es 
recolza la seva execució, per la qual cosa es decideix seguir redactant el projecte de 
Tragsa (que estarà en un parell de mesos) i, un cop fet i presentat a Madrid, fer-ho 
arribar i comunicar-ho a la Generalitat, per si és possible adaptar el traçat a la proposta 
de la Direcció General de Mobilitat i, d‟aquesta manera, no fer feina doblement. 
 

c) Convocatòries d’ajuts i projectes (millora de lleres Diputació de 
Girona, romanent Interreg, convocatòries DiBA) 

 
El gerent explica que ja s‟ha fet la convocatòria als Ajuntaments, el relació a la 
subvenció de la millora i manteniment de lleres per part de la Diputació de Girona i a 
primers de març es farà la del romanent Interreg (uns 14.009 €). D‟altra banda, el 
Consorci es presentarà a la convocatòria de la Diba amb dos projectes (Viu el Riu a 
Osona i continguts de la Ruta Gurri). 
 

d) Adhesió de nous Ajuntaments i visites pendents 
 
El president explica les gestions fetes amb diversos Ajuntaments pendents d‟integrar-
se en el Consorci, com són: 
 

* Orís: Adhesió feta per Ple 
 * Molló: Al ple de la setmana vinent 
 * Campelles: Pendent de portar a Ple 
 * Sant Vicenç de Torelló: Pendent de portar a Ple 
 * Osor: Pendent de portar a Ple 
 * Montesquiu: Pendent de resposta 

* Visites pendents: Tavertet (en Sr. Josep Rafús s‟ofereix a fer la gestió), 
Ogassa i Pardines (els Srs. Ramon Roqué i el president es coordinaran per fer 
sengles gestions). 

 
e) Visita a Ripoll dels socis francesos 

 
S‟explica el detall del programa previst a la sortida pràctica de camp el proper dia 16 
de març al Ripollès, que queda de la següent manera: 

 
9 :30 : Arribada a Sant Joan de les Abadesses (ja concretarem el lloc) 
9:30-11:00h : Visita a l‟Ecomuseu el Molí Petit  + Palau de l‟Abadia + Monestir 
de Sant Joan de les Abadesses 
 11:30- 13:15: Visita a La Farga Palau de Ripoll + Museu Etnogràfic de Ripoll 
 13 :30h : Visita als Rentadors de Can Pòlit a Ripoll 
 14h : Dinar a l‟Aula d‟Hosteleria de Ripoll 
 16h : Retorn cap a Ceret 

 
f) Resultats de les visites a diferents empreses (Vall de Núria, 

Abertis, AgBar, ATLL, Endesa, Nestlé) i visites pendents (Gas 
Natural, Panini...) 

 
El gerent i el president expliquen les gestions fetes amb diferents empreses, al llarg 
dels darrers mesos: 



 
     * Vall de Núria: Pendent de resposta, proposta ja presentada 
 * Abertis: Reunió feta, pendent d‟enviar proposta 
 * AGBAR: Reunió feta, resposta positiva, però refer proposta 
 * ATLL: Resposta negativa, reunió amb president ACA dia 27 de febrer 
 * Endesa: Pendent de resposta, proposta ja presentada 
 * Nestlé: Pendent de resposta, proposta ja presentada 

* Altres (Gas Natural, Panini, etc.). El Sr. Genís Dalmau comenta que va fer la       
  gestió amb Panini, però aquesta no ha prosperat. El president comenta que  
  amb Gas Natural està a l‟espera de resposta per trobar-nos-hi. 

  
g) Resultats de les visites a diferents institucions (Diputació de 

Girona, Diputació de Barcelona, Turisme, Diputats, etc.) 
 

El president i el gerent comenten les gestions fetes amb institucions diverses: 

* Diputació de Girona: Resposta positiva en relació a l‟any 2012, amb una      
   aportació de 22.500 € 

 * Diputació de Barcelona: Resposta positiva amb aportació de 10.000 € de l‟any    
        2011 i el Sr. Pere Prat comenta que estem pendents de la reunió l‟any 2012 
 * Turisme Generalitat: S‟explica la reunió feta, que està pendent de presentar  

   proposta, entre la Subdirecció General i representants del Consorci. 
 * S‟eplica la reunió amb la Sra. Concepció Veray, Diputada PP i el gerent, en  

   relació al Rec del Molí de Pals, Ruta del Ter, etc. 
 

h) Projecte Life: Obres, exposició BiodiversiTer, etc. 
 
El gerent explica l‟estat de les obres del Life, que ja han començat a Jafre, Girona i 
Salt, i properament ho faran a Bescanó. Paral·lelament es lliuren els continguts i 
disseny (provisional) de l‟exposició BiodiversiTer, i s‟explica com funcionarà l‟exposició, 
que itinerarà pels municipis que ho sol·licitin un cop fet quadrar el calendari (de 
moment s‟ha enviat una carta als Ajuntament del tram Pasteral-Gola del Ter i hi ha 
hagut ja 8 Ajuntaments interessats). 
 

i) Projecte Sudoe 
 
El gerent explica que el Consorci s‟ha present al Projecte SUDOE “Ver-Bio”, liderat per 
socis portuguesos. El projecte és per un import total de 149.190 €, dels quals només 
37. 297,62 s‟han aportar per part del Consorci Alba-Ter (en dos anys). Aquest projecte, 
en cas de prosperar, suposa 79.000 € d‟inversió als Ajuntaments, 41.000€ en Patrimoni 
Natural i 38.000€ en Patrimoni Cultural i Ús Públic. A més, suposa finançament de 
recursos humans del Consorci en 47.917,48 €. Es valora molt positivament aquest 
projecte per part dels membres del Consell de Govern. 
 

j) Marxa ciclista del Ter 
 
El gerent explica que probablement al mes de juny (o sinó setembre), es podrà 
organitzar una marxa ciclista, juntament a una colla ciclista de Bordils (Baix Ter) i a 
l‟empresa SportFit, amb alguns ajuts privats (empresa Wala). Pel que fa al tram 
problemàtic a Montesquiu, es va fer una reunió entre tècnics el gerent de Parc de 
Montesquiu, el gerent del Consorci Alba-Ter i la tècnica de Turisme, per resoldre-ho, 
tot i que s‟estan explorant altres vies. El Sr. Pere Lluís Garcia de Bescanó comenta la 



possibilitat de col·laborar a través del regidor d‟Esports de municipi, expert ciclista, fet 
que es valora positivament. 
 
 

k) Canvis a la web i a l’InfoTer 
 
El gerent comenta la proposta de renovar el web del Consorci, que ha quedat una mica 
endarrerit pel que fa a les opcions de les tecnologies actuals. Així mateix, serviria per a 
per fer un InfoTer nou, que sigui l‟edició de referència del riu, amb editorial, seccions, 
articles d‟opinió, notícies, més imatges, etc. Es valora positivament aquesta opció i 
s‟acorda sol·licitar la subvenció, tal i com proposa el gerent, a través de la Diputació de 
Barcelona. 
 

l) Proposta Dia Mundial de l’Aigua, 22 de març 
 
Es planteja la possibilitat d‟organitzar algun acte lligat al Dia Mundial de l‟Aigua. Es 
proposa, si és possible tenir-la a temps, fer la inauguració de l‟exposició BiodiversiTer 
el dia 22. 
 

m)  Acord Ajuntament de Girona dels cabals del Ter 
 
Després de les explicacions del Sr. Jordi Fàbrega, es proposa prendre l‟acord, per 
urgència, que s‟explica a l‟apartat següent. 
 

 
8.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
 

8.1 MOCIÓ AJUNTAMENT DE GIRONA- CABALS DEL RIU TER 
 
“Es proposa al Consell de Govern recolzar per urgència l‟acord pres per unanimitat per 
part del Ple Municipal de l‟Ajuntament de Girona el passat dia 13 de febrer, en relació 
als cabals del riu Ter i que es transcriu a continuació. 
 
 
Annex:  
 
 
“EV/mp Exp.: 2012001655 -C. 08.066.155  

 Acord del Ple de l'Ajuntament  
Fonament  

Atenent a la petició efectuata per l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona i de l'Associació de 

Naturalistes de Girona es redacta el present informe.  

L'Ajuntament de Girona va aprovar per unanimitat del 15 de gener de l'any 2008 una moció referent a la 

regulació de les aigües del riu Ter on s'adoptaven diversos acords. La majoria d'aquests acords s'han 

pogut materialitzar però malauradament la problemàtica del riu Ter segueix vigent.  

La situació crítica de sequera que hi havia en aquell moment es va poder superar gràcies a unes pluges 

oportunes, però algunes de les actuacions que han de permetre que en un futur proper no ens trobem en 



una situació semblant encara no s'han materialitzat ni hi previsió de quan es duran a terme.  

El transvasament del Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona es va autoritzar d'acord amb una llei 

específica, la llei del Ter de 1959, que establia que aquest transvasament es podia realitzar sempre i quan 

es garantissin les necessitats del baix Ter incloent un cabal circulant d'almenys 3 m3/s al riu Ter al seu 

pas per Girona i 1 m3/s per a l'abastament de Girona i la Costa Brava.  

Així mateix, el parlament de Catalunya va aprovar el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment, resolució 

MAH/2465/2006 de 13 de juliol (DOGC Núm. 4685 de 27/7/2006) que és encara més restrictiu que la llei 

del Ter i on s'estableix que els cabals instantanis a respectar (en mitjanes mensuals) al riu Ter al Pont de 

la Barca (Girona) haurien de ser:  

-D'octubre a març i juny: 4,60 m3/s -Abril i maig: 5,98 m3/s -De juliol a setembre: 3,68 m3/s  

Degut a la manca d'una estació d'aforament al riu Ter al seu pas per Girona, durant molts anys no va ser 

possible saber si es complia el cabal mínim establert per la llei del Ter a Girona. Gràcies a la tenacitat del 

Sr. Francesc Ferrer i Gironès, aquesta estació finalment es va poder construir i és possible conèixer el 

cabal que passa en cada moment al Ter al seu pas per Girona.  

L'Agència Catalana de l'Aigua interpreta que el compliment de la llei del Ter es pot aconseguir sumant el 

cabal que circula efectivament per la llera del riu Ter a Girona més el cabal que circula per la sèquia 

Monar, la major part del qual retorna més endavant al Ter a través de l'Onyar.  

Les empreses hidroelèctriques de la sèquia Monar al terme municipal de Salt disposen d'una concessió 

de 3 m3/s i a més hi ha en tràmit una altra concessió per a la comunitat de regants de la sèquia Monar.  

Aquestes dues circumstàncies fan que sigui habitual que bona part de l'any circuli més aigua per la sèquia 

Monar que pas pel propi riu Ter al seu pas per Girona aigües amunt de l'Onyar i que pel riu Ter aigües 

amunt de l'Onyar ni tan sols s'arribi als 3 m3/s establerts per la llei del Ter.  

L'Agència Catalana de l'Aigua en el seus aplicatius web per a informar a la ciutadania del cabal circulant 

pel riu Ter no dóna la xifra obtinguda a l'estació d'aforament del Pont de la Barca sinó que dóna la xifra de 

la suma del cabal del Ter al Pont de la Barca més el cabal de la sèquia Monar.  

És per tot això que es proposa:  

Proposta d'acord  

-Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prengui les mesures necessàries per tal de garantir un cabal 

circulant pel riu Ter al seu pas per la ciutat de Girona que sigui almenys l'establert al Pla Sectorial de 

Cabals de Manteniment amb independència del cabal que pugui circular per la sèquia Monar.  

-Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Departament de Territori i Sostenibilitat que en la seva 

informació pública sobre el cabal del riu Ter hi figuri el cabal real que circula per la llera del Ter i no s'hi 

sumi a aquesta xifra el cabal que circula per la sèquia Monar.  

-Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'Aigua i al Departament de Territori i Sostenibilitat la corba 

d'aforament de l'estació d'aforament del Pont de la Barca per tal de poder conèixer de primera mà quin és 

el cabal que correspon a cada calat mesurat a l'estació, així com les característiques tècniques d'aquesta 

estació.  

-Instal·lar plafons informatius al llarg del recorregut urbà del Ter on s'expliqui la problemàtica que pateix al 

riu així com a l'estació d'aforament del Pont de la Barca on s'expliqui per a a què serveix, quin és el seu 

funcionament i la seva història.  



-Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que la conca cedent del Ter pugui participar de les 

decisions en relació a la disposició de cabals del Ter almenys amb les mateixes condicions que les 

conques receptores.  

Això no obstant, el Ple, amb superior criteri acordarà.  

Girona, 6 de febrer de 2012 El tinent d'alcalde president de la Comissió Informativa de Ciutadania, Jordi 

Fàbrega i Vilà “ 

 
Per tot això , a proposta del gerent del Consorci, s‟emet la següent 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer.- Ratificar la inclusió per urgència d‟aquest punt no previst a l‟ordre del dia. 
 
Segon.-Donar suport a l‟acord aprovat per l‟ajuntament de Girona referent a la garantia 
del cabal del riu Ter pel seu pas a la ciutat de Girona, que es troba transcrit en aquesta 
resolució. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a l‟Ajuntament de Girona per al seu coneixement 
i a l‟efecte corresponent.” 
 
S‟aprova per unanimitat recolzar l‟acord pres per part del Ple Municipal de l‟Ajuntament 
de Girona el passat dia 13 de febrer, en relació als cabals del riu Ter. A més, s‟acorda 
fer-lo arribar als diferents Ajuntaments consorciats, i alhora fer una nota de premsa 
explicant la presa d‟aquest acord en el present Consell de Govern. 

 

9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Pere Prat comenta la possibilitat que des de gerència s‟enviï informació i un 
argumentari, sobre la problemàtica dels cabals del Ter, les possibles sol·lucions, etc. El 
gerent explica els continguts genèrics de la proposta “Aigua per Unir” i pren nota per 
lliurar els propers dies més informació a tots els membres del Consell de Govern. 
 
El Sr. Pere Prat i el president comenten la importància del PDU Colònies del Ter, arrel 
que el dia 15 de març està prevista una reunió amb el Sr. Agustí Serra, Director 
General d‟Urbanisme. 
 
El Sr. Genís Dalmau comenta la possibilitat d‟aconseguir alguna mena de finançament 
per a fer neteges, especialment després de riuades, de la zona de la platja i Gola del 
Ter, arrel que és el tram que més restes orgàniques i inorgàniques, rep del conjunt del 
riu.  
 

I no havent-hi més assumptes per tractar s‟aixeca la sessió a les 1/4 de 7 de la tarda 
del dia esmentat a l‟encapçalament. De tots els extrems tractats i dels debats i acords 
adoptats, n‟aixeco acta que serà signada pel President i per la Secretària que en dono 
fe. 



 
 
La Secretària       El President  
Maria Victòria Colom i Canal     Jordi Munell i Garcia  
 
 


