
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 06/11 
Caràcter: Ordinari 
Data: 21 de desembre de 2011 
Horari: de 16:00 a 18:00 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 
 
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. Enric Palau i Homs 
Consell Comarcal de La Selva: Moisès Garcia i Milans 
 
Durant el punt de debat de l’estudi d’MCRIT s’hi incorporen per part del Consorci les 
senyores Dolors Roset, Teia Puigvert i Estel Sleep, mentre que per part de l’empresa 
condueix la sessió el Sr. Oriol Biosca 
 
Excusa l’assistència: el Sr. Pere Pujolràs i Feixas (Ajuntament de Sant Julià de 
Ramis). 
 
 

Ordre del dia 

 



1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 26 d’octubre de 2011. 
2. Ratificació dels Decrets de Presidència. 

a. Conveni amb “Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter” per a la 
col·laboració amb el Consorci pel 2012. 

b. Conveni amb “Prodaisa” per a la col·laboració amb el Consorci pel 2012. 
c. Conveni amb l’Ajuntament de Ripoll per l’edició del llibre “Les Fonts de 

Ripoll”. 
d. Aprovació de l’expedient de contractació i clàusules administratives dels 

TREBALLS FORESTALS DEL PROJECTE LIFE+ NATURA “Recuperació 
d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072). 

3. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, per a la 
realització d’un itinerari fluvial a l’illa de Canet. 

4. Aprovació de la contractació dels TREBALLS FORESTALS DEL PROJECTE LIFE+ 
NATURA “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 08 
NAT/E/000072) corresponents a actuacions concretes de conservació (C1, C2, 
C3 I C6) dels espais TER1, TER2, TER3 i TER4. 

5. Aprovació de la contractació dels TREBALLS DE CONTROL DE VEGETACIÓ 
EXÒTICA INVASORA a través d’aplicacions amb herbicides lligats al  PROJECTE 
LIFE+ NATURA “recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 
08 NAT/E/000072) corresponents a actuacions concretes de conservació (C1 i 
C6) dels Espais TER1, TER2, TER3 i TER4. 

6. Aprovació de la contractació dels treballs d’ORDENACIÓ DELS ACCESSOS I 
XARXA D'ITINERARIS del PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ 
D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) 
corresponents a l’acció C7 dels espais TER1, TER2, TER3 i TER4. 

7. Aprovació de la contractació del SUBMINISTRAMENT  I INSTAL·LACIÓ DE LA 
SENYALITZACIÓ del PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS 
RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072): corresponent a 
l’acció D1: taulells d'anuncis, cartells i senyalitzacions direccionals dels 
itineraris  dels espais TER1, TER2, TER3 i TER4.  

8. Aprovació de la contractació de la CREACIÓ DE LES BASSES DEL CANAL DE LA 
MASSANA AL TM DE SALT del PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ 
D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) de 
l’espai TER 2. 

9. Aprovació de la contractació de la CREACIÓ DE LES BASSES TEMPORÀNIES 
AMB BOSC DE RIBERA A L’ILLA D’AVALL DEL TM DE JAFRE del PROJECTE 
LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-
TER (LIFE 08 NAT/E/000072) corresponents a l’espai TER4. 

10. Contractació de les actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i 
Freser 2011. 

11. Nomenament de clauers. 
12. Informe de gerència. 
13. Informacions diverses: 

a) Sessió del Consell Director del Life. 
b) Adhesió de nous Ajuntaments. 
c) Visita a Manlleu dels socis francesos. 
d) Resolució definitiva de la convocatòria de la tècnica AODL. 
e) Proposta de mecenatge d’empreses per la Ruta del Ter. 
f) Reunió amb Fecsa-Endesa per a la col·laboració amb el Consorci. 
g) Subvenció Diputació de Girona. 



14. Mocions o temes per urgència. 
15. Sessió de treball de la definició d’objectius estratègics del Consorci (MCRIT). 
16. 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, 21 de desembre de 2011” 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 26 D’OCTUBRE DE 2011. 
 
 
Per part de la secretària del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta 
de la sessió del Consell de Govern del dia 26 de d’octubre  de 2011 (Seu tècnica del 
Consorci Alba-Ter), que ja ha estat 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 26 d’octubre i el 21 de desembre, els quals són els següents, que 
s’adjunten a continuació: 
 
 

a. Conveni amb “Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter” per a la 
col·laboració amb el Consorci pel 2012 

 
 
“En JORDI MUNELL i GARCIA, president del Consorci Alba-Ter,  
 
 
El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter local, associativa i voluntària, dotada de 
personalitat jurídica pròpia, amb la finalitat de donar suport als ajuntaments consorciats de les ribes del 
Ter i el Freser, fomentar la sensibilització, l’educació ambiental i la recerca, i endegar nous projectes per 
conèixer, cohesionar i desenvolupar el territori que configura la conca fluvial del riu Ter. 
 
És d’interès de l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A., col·laborar amb el Consorci Alba-Ter 
en el desenvolupament de les accions que duu a terme el Consorci en el marc del seu objecte, atesa la 



incidència que aquestes accions poden tenir en el riu Ter, d’on prové l’aigua emprada en el servei 
d’abastament d’aigua potable que l’empresa gestiona als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 
 
Per tot l’exposat,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni a signar entre Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.  i  el 
Consorci Alba-Ter, que té com a objecte establir el marc de col·laboració entre ambdues entitats, d’acord 
amb els pactes assenyalades al conveni. 
 
Segon –  Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió 
que se celebri, per a la seva ratificació.” 

 
 

 
b. Conveni amb “Prodaisa” per a la col·laboració amb el Consorci 

pel 2012 
 
 

“En JORDI MUNELL i GARCIA, president del Consorci Alba-Ter,  
 
 
El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter local, associativa i voluntària, dotada de 
personalitat jurídica pròpia, amb la finalitat de donar suport als ajuntaments consorciats de les ribes del 
Ter i el Freser, fomentar la sensibilització, l’educació ambiental i la recerca, i endegar nous projectes per 
conèixer, cohesionar i desenvolupar el territori que configura la conca fluvial del riu Ter. 
 
És d’interès de l’empresa Prodaisa col·laborar amb el Consorci Alba-Ter en el desenvolupament de les 
accions que duu a terme el Consorci en el marc del seu objecte, atesa la incidència que aquestes accions 
poden tenir en el riu Ter, d’on prové l’aigua emprada en el servei d’abastament d’aigua potable que 
l’empresa gestiona. 
 
Per tot l’exposat,  
 
 
HE RESOLT: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni a signar entre Prodaisa  i  el Consorci Alba-Ter, que té com a objecte 
establir el marc de col·laboració entre ambdues entitats, d’acord amb els pactes assenyalades al conveni. 
 
Segon –  Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió 
que se celebri, per a la seva ratificació.” 

 

 
c. Conveni amb l’Ajuntament de Ripoll per l’edició del llibre “Les 

Fonts de Ripoll” 
 
 
“JORDI MUNELL GARCIA, President del Consorci Alba-Ter, 
 
 
En data 16 de setembre el President del Consell Comarcal del Ripollès, el Sr. Miquel Rovira i Comas, ha 
sol·licitat la subrogació del projecte de l’edició d’un llibre de les fonts de Ripoll (en el que fa temps que 
s’està treballant havent-se inventariat més de 200 fonts naturals que són part del Ter i del Freser), per 
part de l’Ajuntament de Ripoll. L’edició té un cost mínim de 6.000,00 euros (sis mil euros). Com a 
conseqüència d’aquesta sol·licitud, es proposa rescindir el conveni vigent amb el Consell Comarcal del 
Ripollès, per acord d’ambdues parts segons es contemplava en l’esmentat conveni, i signar-ne un de nou 
amb l’Ajuntament de Ripoll. 



El Consorci Alba Ter, entenent que es tracta d’una acció que s’ajusta als objectius que pretén el projecte 
Taller Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Opeatiu de Cooperació Territorial Espanya-
França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (POCTEFA EFA78/08), ha inclòs aquesta actuació dins 
el mateix, concretament en el codi d’acció 2.2.3, que recull accions relatives a la difusió i promoció del 
patrimoni lligat al Ter, podent aportar 1000 euros (mil euros) per l’edició del llibre, amb fons provinents de 
l’esmentada convocatòria. 
 
Per això, donat l’interès d’ambues entitats per establir i desenvolupar relacions de cooperació, 
  
HE RESOLT, 
 
Primer – Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripoll i el Consorci Alba-Ter, 
per a l’edició del Llibre “Les Fonts de Ripoll”. 
 
Segon –  Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió 
que se celebri, per a la seva ratificació.” 

 
 

d. ”Aprovació expedient contractació i clàusules administratives 
dels TREBALLS FORESTALS DEL PROJECTE LIFE+ NATURA 
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 
08 NAT/E/000072) 

 

 
“Atès l’expedient instruït en virtut de provisió de presidència del 28 de novembre de 2011, ordenant la 
incoació d’expedient administratiu amb la finalitat de contractar la realització “TREBALLS FORESTALS DEL 
PROJECTE LIFE+ NATURA “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 08 
NAT/E/000072) corresponents a actuacions concretes de conservació dels espais TER1, TER2, TER3 i 
TER4:  

 C1. Control d’espècies vegetals exòtiques invasores (excepte aplicacions de fitosanitaris) 
 C2. Millora forestal dels boscos al·luvials i altres boscos d’interès 
 C3. Reforestació d’hàbitats de boscos de ribera 
 C6. Restauració, manteniment i neteja” 

 
d’acord amb els articles 223 i ss. de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic 
 
Vistos els continguts dels informes jurídic i econòmic incorporats a l’expedient en els quals s’informa 
favorablement sobre la contractació de l’obra. 
 
Vist allò que disposen l’article 88 de la Llei 7/1985 estatal, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL) i els articles 274 i ss. Del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
Vist que s’ha redactat el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir aquesta 
contractació. 
 
D’acord amb tot això, he resolt: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat amb publicitat i convocatòria de 
licitació del contracte d’obra per la realització dels “TREBALLS FORESTALS DEL PROJECTE LIFE+ NATURA 
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) corresponents a 
actuacions concretes de conservació dels espais TER1, TER2, TER3 i TER4:  

 C1. Control d’espècies vegetals exòtiques invasores (excepte aplicacions de fitosanitaris) 
 C2. Millora forestal dels boscos al·luvials i altres boscos d’interès 
 C3. Reforestació d’hàbitats de boscos de ribera 
 C6. Restauració, manteniment i neteja” 

, amb càrrec a la partida 172L 22616 del pressupost de despeses per a l’exercici 2011, per un import de 
235.425,72 euros (IVA NO inclòs). 
 



SEGON-. Aplicar al present procediment contractual la tramitació d’urgència prevista a l’article 96 de la 
llei 30/2007. 
 
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte d’obra 
per l’execució de les actuacions incloses al TREBALLS FORESTALS  
 
DEL PROJECTE LIFE+ NATURA “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 08 
NAT/E/000072) corresponents a actuacions concretes de conservació dels espais TER1, TER2, TER3 i 
TER4:  

 C1. Control d’espècies vegetals exòtiques invasores (excepte aplicacions de fitosanitaris) 
 C2. Millora forestal dels boscos al·luvials i altres boscos d’interès 
 C3. Reforestació d’hàbitats de boscos de ribera 
 C6. Restauració, manteniment i neteja” 

 
QUART.- Convocar procediment negociat amb publicitat com a forma d’adjudicació del contracte d’obres 
dels “TREBALLS FORESTALS DEL PROJECTE LIFE+ NATURA “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” 
RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) corresponents a actuacions concretes de conservació dels espais 
TER1, TER2, TER3 i TER4:  

 C1. Control d’espècies vegetals exòtiques invasores (excepte aplicacions de fitosanitaris) 
 C2. Millora forestal dels boscos al·luvials i altres boscos d’interès 
 C3. Reforestació d’hàbitats de boscos de ribera 
 C6. Restauració, manteniment i neteja” 

 
CINQUÈ.- Condicionar l’efectivitat del present acord a la seva plena ratificació per part del Consell de 
Govern a qui es sotmetrà en la propera sessió.” 

 
 
Després de l’explicació per part del gerent de cadascun d’ells (i pel que fa al del llibre 
de les fonts de Ripoll per part del president), s’aproven per unanimitat, fent constar 
l’agraïment per part del Consorci a les empreses Aigües de Girona, Salt i Sarrià per la 
seva aportació de 12.000 € per a l’any 2012, i dels 2.000 € per part de l’empresa 
Prodaisa. 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA PER A LA 
REALITZACIÓ D’UN ITINERARI FLUVIAL, INTERREG IV A - POCTEFA 
 
Dintre d’aquest punt el gerent del Consorci, dóna lectura a la següent proposta 
d’acords que consta al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 2009, va aprovar 
les Bases Reguladores per a la presentació de projectes de patrimoni natural i patrimoni cultural fluvial 
dels rius Ter i Freser, a incloure dins el projecte “Taller transfronterer de l’aigua II”, cofinançat pel 
Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (Iniciativa Comunitària Interreg IV 
A). 
 
El mateix Consell de Govern en la sessió del dia 23 de març de 2011, va donar el vist i plau a la selecció 
de determinades actuacions, entre les quals hi havia la presentada per l’Ajuntament de La Tallada 
d’Empordà, amb les següents dades: 

 
 Municipi de La Tallada d’Empordà (Baix Empordà) 

o Itinerari fluvial de l’Illa de Canet. 
o Import màxim d’aportació Interreg: 5.571,55 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 27,21 % 
o Anualitat 2011. 
o Codi acció Interreg: 1.2.5  i  2.1.4 



En la mateixa sessió, el Consell de Govern acorda avançar en la tramitació de la documentació necessària 
per tal de fer efectiva aquesta aportació, amb la redacció i posterior signatura d’un conveni amb 
l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, que contempli el compromís de l’ens consorciat en l’execució total 
de l’actuació presentada, i tractament de les particularitats d’aquesta actuació i les condicions de 
justificació a les quals estem sotmesos d’acord amb el conveni signat per al desenvolupament del Taller 
transfronterer de l’aigua II. 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni a signar amb l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, que té com a 
objecte establir el marc de col·laboració entre les dues entitats, per a l’execució del projecte “la creació 
d’un itinerari fluvial a les ribes del Ter a Canet de la Tallada “. 
 
Segon –  Facultar el Sr. Jordi Munell i Garcia president del Consorci Alba-Ter, per a la signatura de 
l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, als efectes oportuns.” 
 

 
S’aprova per unanimitat de tots els membres presents el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de La Tallada. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS FORESTALS DEL 
PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU 
TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) CORRESPONENTS A 
ACTUACIONS CONCRETES DE CONSERVACIÓ (C1, C2, C3 I C6) DELS ESPAIS 
TER1, TER2, TER3 I TER4 
 
Dintre d’aquest punt el gerent del Consorci, dóna lectura a la següent proposta 
d’acords que consta al dossier de la sessió: 
 
 
“ANTECEDENTS 

 
Núm. expedient: 62/11 
Títol: Contractació Treballs Forestals del projecte LIFE+ NATURA “Recuperació d’hàbitats Riparis del riu 
Ter” RIPARIA-TER (LIFE08 NAT/E/000072) 
Objecte: Adjudicació contracte 
 
Vist l’expedient de contractació, tramitat de forma urgent mitjançant procediment negociat amb publicitat, 
relatiu a l’execució de les actuacions incloses al “Treballs Forestals” del projecte LIFE+ NATURA 
“Recuperació d’hàbitats Riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE08 NAT/E/000072) amb un pressupost de 
225.425,72 € que aplicant el 18 % d’IVA de 42.376,63 €, resulta un import total de 267.802,35 €, el qual 
va ser aprovat per Decret de Presidència de data 30 de novembre de 2011. 
 
Vist l’informe d’adjudicació emès per Teia Puigverd Picart dels Serveis Tècnics del Consorci Alba-Ter, de 
data 20 de desembre de 2011, d’avaluació de les ofertes en funció de la clàusula 15 del plec de clàusules 
administratives particulars que ha  de regir l’adjudicació per procediment negociat amb publicitat, del 
contracte d’obra per a l’execució de les actuacions incloses al “TREBALLS FORESTALS DEL PROJECTE 
LIFE+ NATURA “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) 
corresponents a actuacions concretes (C1, C2, C3 i C6) de conservació dels espais TER1, TER2, TER3 i 
TER4” son la proposició econòmica i les millores ofertades, i en què conclou que la més avantatjosa, 
ateses les condicions tècniques i econòmiques, i segons es deriva de l’informe tècnic, és FITOR FORESTAL, 
per un import de 155.300, 63 € IVA exclòs. 
 
  



Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 135 i concordants de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic             –modificada per la Llei 34/2010, de 
5 d’agost- per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 

En virtut de tot això, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
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 Treballs Forestals” del projecte 
LIFE+ NATURA “Recuperació d’hàbitats Riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE08 NAT/E/000072) a  
FITOR FORESTAL amb CIF-B17543878, per un import de 155.300,63 €  IVA exclòs d’acord amb la seva 
oferta.  

 
Segon.-  DISPOSAR la despesa de 155.300,63 € (IVA exclòs), derivada d’aquesta contractació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 172L 22616 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 en 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.” 

 
 
Després d’explicar per part del president i del gerent, i d’alguns aclariments concrets 
per part de l’Interventor i la Secretària, sobre el concurs i la valoració, basant-nos en 
l’informe tècnic elaborat per la Sra. Teia Puigvert, es decideix aprovar per unanimitat 
l’adjudicació a l’empresa proposada. Tanmateix, es comenta que amb el total d’imports 
estalviats per part del Consorci gràcies a les rebaixes, es pot optar per rebaixar el cost 
total del projecte o bé destinar-los a altres actuacions ens els àmbits del Projecte Life (i 
sempre amb la mateixa finalitat i objectius), fet que es valorarà a nivell tècnic durant 
els propers mesos i se’n parlarà amb el president i, si és el cas, es traslladarà als 
propers Consells de Govern. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE CONTROL DE 
VEGETACIÓ EXÒTICA INVASORA A TRAVÉS D’APLICACIONS AMB 
HERBICIDES LLIGATS AL  PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ 
D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) 
CORRESPONENTS A ACTUACIONS CONCRETES DE CONSERVACIÓ (C1 I C6) 
DELS ESPAIS TER1, TER2, TER3 I TER4 
 
Dintre d’aquest punt el gerent del Consorci, dóna lectura a la següent proposta 
d’acords que consta al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 

 
Núm. expedient: 61/11 



Títol: Contractació Fitosanitaris del projecte LIFE+ NATURA “Recuperació d’hàbitats Riparis del riu Ter” 
RIPARIA-TER (LIFE08 NAT/E/000072) 
Objecte: Adjudicació contracte 
 
Vist l’expedient de contractació, tramitat de forma urgent mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, relatiu els treballs de control de vegetació exòtica invasora a través d’aplicacions amb herbicides 
lligats al  projecte LIFE+ NATURA “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 08 
NAT/E/000072) corresponents a actuacions concretes de conservació (C1 i C6) dels espais TER1, TER2, 
TER3 I TER4 amb un pressupost de 20.644,15 € que aplicant el 18 % d’IVA de 3.715,95 €, resulta un 
import total de 24.360,10 €, el qual va ser aprovat per Decret de Presidència de data 30 de novembre de 
2011. 
 
Vist l’informe d’adjudicació emès per Teia Puigvert Picart dels Serveis Tècnics del Consorci Alba-Ter, de 
data 20 de desembre de 2011, d’avaluació de les ofertes en funció de la clàusula 15 del plec de clàusules 
administratives particulars que ha  de regir l’adjudicació per procediment negociat, del contracte de 
serveis per a l’execució de les actuacions incloses els treballs de control de vegetació exòtica invasora a 
través d’aplicacions amb herbicides lligats al  projecte LIFE+ NATURA “Recuperació d’hàbitats riparis del 
riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) corresponents a actuacions concretes de conservació (C1 i 
C6) dels espais TER1, TER2, TER3 I TER4 son la proposició econòmica i les millores ofertades, i en què 
conclou que la més avantatjosa, ateses les condicions tècniques i econòmiques, i segons es deriva de 
l’informe tècnic, és Galanthus, Centre d’Estudi i divulgació del Medi Ambient, per un import de 20.100, 00 
€ IVA exclòs. 
  
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 135 i concordants de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic             –modificada per la Llei 34/2010, de 
5 d’agost- per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 

En virtut de tot això, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció de la següent 

RESOLUCIÓ 
 
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 Fitosanitaris” del projecte LIFE+ 
NATURA “Recuperació d’hàbitats Riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE08 NAT/E/000072) a  GAlanthus, 
Centre d’Estudi i divulgació del Medi Ambient amb CIF-G-62255815 per un import de 20.100,00 €  
IVA exclòs d’acord amb la seva oferta.  

 
Segon.-  DISPOSAR la despesa de 20.100,00 € (IVA exclòs), derivada d’aquesta contractació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 172L 22616 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 en 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.” 

 
Novament, després de les explicacions concretes per part del gerent i basant-nos en 
l’informe tècnic elaborat per la Sra. Teia Puigvert, es decideix aprovar per unanimitat 
l’adjudicació a l’empresa proposada. 
 
 
6.- APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D’ ORDENACIÓ DELS 
ACCESSOS I XARXA D'ITINERARIS DEL PROJECTE LIFE+ NATURA 



“RECUPERACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 
NAT/E/000072) CORRESPONENTS A L’ACCIÓ C7 DELS ESPAIS TER1, TER2, 
TER3 I TER4 
 
Dintre d’aquest punt el gerent del Consorci, dóna lectura a la següent proposta 
d’acords que consta al dossier de la sessió: 
 
“RESOLUCIÓ 
 
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 als “treballs d’ ORDENACIÓ DELS ACCESSOS I 
XARXA D'ITINERARIS del PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” 
RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) corresponents a l’acció C7 dels espais TER1, TER2, TER3 i TER4 a  
DRIM MEDIO AMBIENTE SL amb CIF B-62314547, per un import de 32.480,85 €  IVA exclòs d’acord 
amb la seva oferta i amb les millores ofertades. 
 
Segon.-  DISPOSAR la despesa de 32.480,85 € (IVA exclòs), derivada d’aquesta contractació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 172L 22616 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 en 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.” 

Després de les explicacions concretes per part del gerent i basant-nos en l’informe 
tècnic elaborat per la Sra. Teia Puigvert, es decideix aprovar per unanimitat 
l’adjudicació a l’empresa proposada. 
 
 
7.-APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT   I 
INSTAL·LACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DEL PROJECTE LIFE+ NATURA 
“RECUPERACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 
NAT/E/000072): CORRESPONENT A L’ACCIÓ D1: TAULELLS D'ANUNCIS, 
CARTELLS I SENYALITZACIONS DIRECCIONALS DELS ITINERARIS  DELS 
ESPAIS TER1, TER2, TER3 I TER4.  
 
Dintre d’aquest punt el gerent del Consorci, dóna lectura a la següent proposta 
d’acords que consta al dossier de la sessió: 
 
“RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  ADJUDICAR, de conformitat amb l’informe tècnic dels Serveis Tècnics del Consorci Alba-Ter, la 
contractació relativa a l’execució de les actuacions de “SUBMINISTRAMENT  I INSTAL·LACIÓ DE LA 
SENYALITZACIÓ del PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” 
RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072): corresponent a l’acció D1: taulells d'anuncis, cartells i 
senyalitzacions direccionals dels itineraris  dels espais TER1, TER2, TER3 i TER4 a  Seimo senyalització i 
mobiliari urbà (Joan Ariza Ortega) amb NIF-43629127J, per un import de 9.053,90 €  IVA exclòs 
d’acord amb la seva oferta i millores ofertades. 

 



Segon.-  DISPOSAR la despesa de 9.053,90 €  € (IVA exclòs), derivada d’aquesta contractació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 172L 22616 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 en 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.” 

 
També s’aprova el punt, després de les explicacions concretes per part del gerent i 
basant-nos en l’informe tècnic elaborat per la Sra. Teia Puigvert, per unanimitat 
l’adjudicació a l’empresa proposada. 
 
 
8.-APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CREACIÓ DE LES BASSES DEL 
CANAL DE LA MASSANA AL TM DE SALT DEL PROJECTE LIFE+ NATURA 
“RECUPERACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 
NAT/E/000072) DE L’ESPAI TER 2. 
ANTECEDENTS: 
 
Dintre d’aquest punt el gerent del Consorci, dóna lectura a la següent proposta 
d’acords que consta al dossier de la sessió: 
 
 
“RESOLUCIÓ 
 
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 de la CREACIÓ DE LES BASSES DEL CANAL 
DE LA MASSANA AL TM DE SALT del PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL 
RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) de l’espai TER 2 a  Arico Forest, SL amb CIF-
B17574799, per un import de 41.065,71 €  IVA exclòs d’acord amb la seva oferta i millores ofertades. 

 
Segon.-  DISPOSAR la despesa de 41.065,71€ (IVA exclòs), derivada d’aquesta contractació, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 172L 22616 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 en 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.” 

 
La Sra. Rosa Pòrtulas comenta que l’empresa proposada porta a terme actualment el 
manteniment d’espais verds a Salt però que aviat conclourà aquest contracte. Després 
de diferents intervencions per part de la Sra. Rosa Pòrtula, el Sr. Jordi Fabrega i la Sra. 



Marta Payeró, i de consideracions del Sr. Jordi Munell, juntament a les explicacions 
tècniques per part del gerent i basant-nos en l’informe elaborat per part de la Sra. Teia 
Puigvert, es decideix aprovar per unanimitat l’adjudicació a l’empresa proposada. 
 
 
9.-APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CREACIÓ DE LES BASSES 
TEMPORÀNIES AMB BOSC DE RIBERA A L’ILLA D’AVALL DEL TM DE JAFRE 
DEL PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL 
RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) CORRESPONENTS A 
L’ESPAI TER4. 
 
Dintre d’aquest punt el gerent del Consorci, dóna lectura a la següent proposta 
d’acords que consta al dossier de la sessió: 
 
 
“RESOLUCIÓ 
 
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 a la CREACIÓ DE LES BASSES TEMPORÀNIES 
AMB BOSC DE RIBERA A L’ILLA D’AVALL DEL TM DE JAFRE del PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ 
D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) corresponents a l’espai TER4. 
a  Excavacions Miquel Coll SL amb CIF-B17939547, per un import de 17.115,66 €  IVA exclòs d’acord 
amb la seva oferta, més imprevistos previs justificació amb amidaments i preus de fins a un màxim de 
6.000 euros iva inclòs. 

 
Segon.-  DISPOSAR la despesa de 17.115,66 €  (IVA exclòs) , més imprevistos previs justificació amb 
amidaments i preus de fins a un màxim de 6.000 euros iva inclòs, derivada d’aquesta contractació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 172L 22616 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 en 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.” 

 
Després de les explicacions concretes per part del gerent i basant-nos en l’informe 
tècnic elaborat per la Sra. Teia Puigvert, es decideix aprovar per unanimitat 
l’adjudicació a l’empresa proposada. 
 
 
10.- CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE 
LES RIBES DEL TER I FRESER 2011. 
 
Dintre d’aquest punt el gerent del Consorci, dóna lectura a la següent proposta 
d’acords que consta al dossier de la sessió: 
 
“Atès l’expedient instruït en virtut de provisió de presidència del 17 d’octubre  de 2011, ordenant la 
incoació d’expedient administratiu amb la finalitat de contractar la realització dels serveis corresponents a 
les actuacions incloses a la comarca del Ripollès dins el projecte “Actuacions de millora i manteniment de 



les ribes del riu Ter i Freser 2011”, d’acord amb els articles 301 i ss. del RDL 3/2011, de 14 de novembre 
de 2011, de Contractes del sector públic 
 
Vistos els informes jurídic i econòmic incorporats a l’expedient. 
 
Vist allò que disposen l’article 88 de la Llei 7/1985 estatal, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL) i els articles 274 i ss. Del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
Vist que s’ha redactat el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir aquesta 
contractació. 
 
D’acord amb tot això, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació i convocatòria de licitació del contracte d’obres per  
l’execució de les actuacions incloses a la comarca del Ripollès dins el projecte “Actuacions de millora i 
manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011”, amb càrrec a la partida 172 61904 del pressupost de 
despeses per a l’exercici 2011. 
 
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte d’obres 
per l’execució de les actuacions incloses a la comarca del Ripollès dins el projecte “Actuacions de millora i 
manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011” 
 
TERCER.- Convocar procediment negociat sense publicitat com a forma d’adjudicació del contracte d’obres 
consistents en l’execució de les actuacions incloses a la comarca del Ripollès dins el projecte “Actuacions 
de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011”. 
 
QUART.- Delegar al president del Consorci Alba-Ter, l’adjudicació del contracte i la resta d’actes 
contractuals i demés vinculats a aquest expedient que resultin necessaris en ordre a la justificació de la 
subvenció vinculada.” 

 
El gerent explica que les actuacions han de ser amb empreses del tercer sector i que 
es demanaran tres pressupostos. En aquest sentit, s’aprova facultar al president 
l’adjudicació de les contractacions.  
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
11.- NOMENAMENT DE CLAUERS 
 
Dintre d’aquest punt el gerent del Consorci, dóna lectura a la següent proposta 
d’acords que consta al dossier de la sessió: 
 
“El Consorci Alba-Ter disposa de dos comptes corrents oberts a Unnim, dos més a CAIXA BANK, i un últim 
compte a CATALUNYA CAIXA, dels quals cal actualitzar-ne les signatures de titularitat. 
 
Atesa la competència d’aquest consell de govern per al nomenament de clauers, tal com determina l’article 
13 dels Estatuts del Consorci Alba-Ter, es proposa al Consell l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar com a clauers del Consorci Alba-Ter, i per tant com a titulars dels comptes corrents 
oberts en nom del Consorci, les següents persones: 
 

 Pere Prat i Boix, vicepresident primer del Consorci Alba-Ter. 

 Lluís Solé i Díez, interventor del Consorci Alba-Ter. 

 Ponç Feliu i Latorre, gerent del Consorci Alba-Ter. 

Segon.- Notificar aquest acord a les entitats bancàries corresponents, per tal de procedir a la modificació 
de les signatures de titularitat.” 



El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
11.- INFORME DE GERÈNCIA. 
 

 
Tal i com marca 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 que aquest rendeixi comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i 
l’Assemblea General, el gerent explica la següent relació de visites, reunions, 
assistència a jornades i entrevistes, a través del qual informa de la seva gestió als 
membres del Consell de Govern que se celebra a Salt, el dia 21 de desembre de 2011 
(període comprès entre el 25 d’octubre i el 19 de desembre de 2011). 
 
 

 25 d’octubre, 11h. Ripoll. Reunió amb el President del Consorci per preparar el 
Consell de Govern del dia 26. 

 26 d’octubre, 16h. Salt. Consell de Govern. 

 28 d’octubre, 8:30h. Girona. Reunió amb el Sr. Jaume Vicens, Direcció General 
de Medi Natural, Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

 28 d’octubre, 10:30h. Salt. Reunió amb REPTE, empresa del sector ambiental. 
 28 d’octubre, 13h. Salt. Reunió amb el Sr. Eduard Adrobau i el Sr. Moisès 

Garcia, Consell Comarcal de La Selva. 
 2 de novembre, 10. Barcelona. Reunió amb la Sra. Conxa Marchante i el Sr. 

Lluís Balaguer, de la Subdirecció General de Medi Natural, pels pagaments 
pendents de La Caixa en el marc del Protocol dsigant pel Conseller l’any 2008. 

 3 de novembre, 9:15h. Girona. Reunió amb la Sra. Anna Figuerola. Direcció 
General de Medi Natural, Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural. 

 7 de novembre, 16:30h. Osor. Reunió amb el Sr. Isidre Font, Alcalde d’Osor, 
per la possibilitat d’adhesió de l’Ajuntament al Consorci Alba-Ter. 

 8 de novembre, 11h. Salt. Reunió amb Tallers Oscobe, empresa del sector 
forestal. 

 8 de novembre, 12h. Girona. Reunió amb el Sr. Jordi Fàbrega, Ajuntament de 
Girona, per la moció sobre els cabals del riu Ter. 

 8 de novembre, 13:30h. Girona. Reunió amb el Sr. Christian Geis, Ajuntament 
de Girona, per l’execució de les obres del projecte Life a Girona. 

 9 de novembre, 9h. Sant Joan de les Abadesses. Reunió amb l’Alcalde Sr. 
Ramon Roqué i amb el tècnic de la Fundació MAP – Ripollès, Sr. Agustí Fajula, 
per veure possibles actuacions als horts, fonts i als marges del Ter. 

 9 de novembre, 10:30h. Sant Joan de les Abadesses. Visita al Molí Petit amb els 
Srs. Xavier Bachero i Pau Ortiz, on el Consorci hi ha col·laborat mitjançant 
l’Interreg. 

 9 de novembre, 13h. Sant Joan de les Abadesses. Reunió amb Joan Ariza, de 
l’empresa SEIMO, del sector de la senyalització. 

 10 de novembre, 11h. Orís. Reunió amb el Sr. Josep Rafús i el Sr. Arnau Basco, 
Alcalde d’Orís, per la possibilitat d’adhesió de l’Ajuntament al Consorci Alba-Ter. 

 11 de novembre, 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Josep Delàs, de l’empresa 
TRAGSA, per valorar la presentació al MARM del projecte del Rec del Molí de 
Pals. 



 11 de novembre, 13h. Salt. Presentació del Consorci Alba-Ter a alumnes del 
Màster de l’Aigua de la Universitat de Girona. 

 14 de novembre, 11h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Carles Garcia, Director del 
Museu Industrial del Ter, pel projecte dels Jardins Històrics del riu Ter. 

 16 de novembre, 10h. Girona. Reunió amb el Sr. Jordi Aurich, Director de 
Serveis del Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
juntament amb el President Sr. Jordi Munell, i els representants del Consell de 
Govern, Sr. Jordi Fàbrega i Sra. Marta Payeró. 

 17 de novembre, 10h. Girona. Reunió amb el Sr. Josep Delàs de TRAGSA i el Sr. 
Albert Llausàs de la Universitat de Girona, per al projecte a presentar al MARM 
sobre la recuperació del Rec del Molí de Pals. 

 17 de novembre, 12:30h. Mas Badia, Canet de la Tallada. Reunió amb el Sr. 
Francesc Camps per a signatures pendents de presidència. 

 21 de novembre, 8:30h. Girona. Reunió amb el Sr. Javier Castellanos del 
Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural pel projecte del 
Rec del Molí de Pals. 

 21 de novembre, 12h. Bescanó. Reunió amb l’Alcalde, Sr. Xavier Soy i el regidor 
Sr. Pere Lluís Garcia, sobre les actuacions a Bescanó del Projecte Life. 

 22 de novembre, 10h. Girona. Reunió amb el diputat de Medi Ambient, Sr. 
Miquel Calm, amb el coordinador de medi ambient el Sr. Martí Pujals, el tècnic 
de medi ambient Sr. Marc Marí, i la representant del Consorci Sra. Rosa 
Pòrtulas, per presentar el Consorci Alba-Ter i presentar propostes de 
col·laboració en el futur. 

 22 de novembre, 17h. Salt. Sessió del Consell Director del Life, amb 
l’assistència de representants dels Ajuntaments, Diputació, Generalitat i els 
propis membres tècnics i polítics del Consorci Alba-Ter. 

 23 de novembre, 10h. Lleida. Reunió amb el Sr. Antoni Palau, cap de medi 
ambient d’Endesa, juntament al president Sr. Jordi Munell, per a valorar la 
col·laboració futura de l’empresa amb el Consorci Alba-Ter. 

 24 de novembre, 11h. Gualta. Visita amb el Sr. Josep Delàs de TRAGSA i el Sr. 
Albert Llausàs de la Universitat de Girona, a l’àmbit d’afectació del projecte a 
presentar a TRAGSA del Rec del Molí de Pals. 

 25 de novembre, 11h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Ricard Acebes de l’empresa 
TAC-Osona, per a la signatura de l’adjudicació de la contractació dels treballs 
de la Ruta del Gurri. 

 28 de novembre, 11h. Manlleu. Reunió amb Reciclàrids Osona, empresa del 
sector de la construcció de camins públics, per la Ruta del Ter. 

 29 de novembre, 10h. Fornells de la Selva. Reunió amb l’alcalde, Sr. Mateu 
Parera, per a la possibilitat de col·laborar amb la Ruta de l’Onyar els pobles de 
la conca de l’Onyar, dins el marc general de la Ruta del Ter. 

 29 de novembre, 12:30h. Anglès. Reunió amb l’alcalde, Sr. Pere Espinet, i amb 
el tècnic municipal, Sr. Isidre Serra, pel conveni entre el Consorci i l’Ajuntament 
per la restauració de la Fàbrica Burés d’Anglès. 

 30 de novembre, 10:30h. Salt. Reunió amb el Sr. Agustí Anglada, de DRIM Medi 
Ambient, empresa del sector ambiental i la construcció. 

 1 de desembre, 9h. Manlleu. Visita al MIT, CERM i pas de peixos de la resclosa 
de La Teula, amb els socis francesos, membres d’Ajuntaments i del propi 
Consorci, al llarg de tot el matí i migdia. 

 2 de desembre, 9h. Banyoles. Assistència a la jornada sobre gestió dels peixos 
als rius mediterranis, dins el marc del Projecte Life de l’Estany. 



 5 de desembre, 8h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Pere Prat, per temes econòmics 
i de personal del Consorci. 

 13 de desembre, 9h. Perpinyà. Assistència a la jornada organitzada per 
l’Euroinstitut Català Transfronterer, sobre la gestió dels espais naturals 
transfronterers. 

 14 de desembre, 11h. Salt. Reunió amb la Sra. Anna Figuerola, del 
Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural pel protocol signat 
amb el Departament i l’informe a transmetre a La Caixa. 

 14 de desembre, 15h. Girona. Xerrada a la Universitat de Girona sobre el 
Consorci Alba-Ter, en el marc del Màster de l’Aigua de la UdG. 

 15 de desembre, 11h. Manlleu. Reunió Sr. Pere Prat i interventor per temes 
econòmics del Consorci. 

 19 de desembre, 9h. 9:30h. Bescanó. Reunió amb l’alcalde, Sr. Xavier Soy, per 
les obres d’adjudicació de les actuacions a Bescanó. 

 19 de desembre, 17h. Girona. Assistència a la presentació de Turisme Natura 
del Patronat de Turisme de la Costa Brava. 

 
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 o, en concret, al Projecte Life, el qual es troba en un dels moments més 
importants del procés, atès que cal realitzar les adjudicacions per a la contractació dels 
treballs. També explica que s’han destinat molt esforços a qüestions econòmiques, 
com ara gestionar els ajuts, subvencions i convenis per a l’any vinent, i aspectes com 
l’execució dels convenis existents en l’actualitat, així com la recerca de finançament a 
través d’empreses diverses del territori, i paral·lelament, que s’han fet visites a 
Ajuntaments no consorciats per a implicar-nos en el projecte de futur del Consorci 
Alba-Ter. 
 
Sense cap intervenció s’apova aquest punt per unanimitat. 
 
12.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 

 
a) Sessió del Consell Director del Life 
 
El gerent explica que el dia 22 de novembre es va fer una sessió del Consell 
Director del Life, amb l’assistència de representants de diferents institucions 
representades i amb explicacions del Dr. Xavier Quintana, com a responsable del 
seguiment científic. Durant la sessió es va explicar el calendari previst del projecte i 
es varen resoldre algunes qüestions sol·licitades pels membres presents. 
 
b) Adhesió de nous Ajuntaments membres 
 
El gerent explica que s’han fet visites a Ajuntaments per part dels membres del 
Consell de Govern (a Osor amb la Sra. Rosa Pòrtulas, a Orís amb el Sr. Josep 
Rafús, etc.), així com altres per part del president (Campelles, Montesquiu...) i per 
part del gerent (Fornells de la Selva), amb una bona receptivitat per part de la 
majoria d’elles, que ja han confirmat que s’integraran al Consorci Alba-Ter. 
 
 



c) Visita a Manlleu amb els socis francesos 
 

El gerent explica als assistents (molts dels quals no hi foren presents) la visita que 
es va fer a Manlleu el passat dia 1 de desembre, per a l’intercanvi d’experiències i 
coneixements amb els socis francesos de la Catalunya Nord per al projecte 
Interreg. 

 
 

d) Resolució definitiva de la convocatòria de la tècnica AODL 
 

El gerent explica que s’han resolt favorablement la subvenció de l’AODL per a l’any 
2012 i, per tant, que es pot comptar amb aquest ajut per a assumir el contracte de 
la tècnica de turisme, Sra. Estel Sleep. 
 

 
e) Visites a empreses (Agbar, Endesa, ATLL, Prodaisa, Gas Natural, 

Abertis, Nestlé, etc.) 
 

El gerent comenta que s’ha demanat hora per anar a parlar amb diferents 
empreses, mentre que algunes d’elles ja han estat visitades per part del Consorci, 
amb bona receptivitat, com és el cas d’Endesa, on s’hi va assistir juntament al 
president i es va arribar a un inici d’acord per a la col·laboració per als propers 
anys. 

 
 

f) Acord Diputació de Girona 
 

El gerent explica que gràcies a les gestions de la Sra. Rosa Pòrtulas es va 
aconseguir que la Diputació, a través de presidència, pogués contribuir amb una 
ajuda major al Consorci, per un import de 25.000 € més. 
 

 
g) Tema pòlissa de crèdit 

 
El gerent i el Vice-president 1er, Sr. Pere Prat comenten que s’han fet gestions per 
a poder sol·licitar una pòlissa de crèdit per afrontar les despeses que sorgiran els 
primers mesos de l’any 2012, atesa la manca de liquiditat que probablement tindrà 
el Consorci durant les primeres setmanes o mesos de l’exercici vinent. 

 
 
 

Sense més intervencions es va passar al punt següent. 
 
 

13.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Sense haver-hi mocions o temes per urgència, es passa al punt següent. 
 
 
14.- SESSIÓ DE DEFINICIÓ D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL CONSORCI. 



Durant el mes de novembre es va fer del lliurament als membres del Consell de Govern 
de l’estudi realitzat per l’empresa MCRIT per part del Consorci Alba-Ter (amb una 
subvenció del Servei Ocupació de Catalunya), que és una diagnosi de l’estat actual i 
possibilitats de futur del Consorci Alba-Ter.  
 
 
Sessió de retorn del projecte “Definició d’estratègies innovadores en matèria de 
dinamització territorial del Ter en el context social i econòmic i financer actual”. 
Presentació i discussió de les orientacions del Consorci Alba-Ter amb el Consell de 
Govern del Consorci 
 
 
− MCRIT presenta als Membres del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter la feina 

realitzada fins ara en el marc de l’estudi Definició d’estratègies innovadores en 
matèria de dinamització territorial del Ter en el context social i econòmic i financer 
actual.  

 
o Es disposa d’un informe de diagnosi del Consorci Alba-Ter des dels seus 

inicis fins l’actualitat (anàlisi d’activitats, anàlisi economicofinancer, de 
tendències a curt termini, i d’escenaris a mig i llarg termini). L’informe és el 
resultat de les reunions celebrades amb l’equip tècnic del Consorci, 
Gerència, l’anterior President, i la documentació tècnica facilitada. L’informe 
ha estat distribuït als membres del Consell de Govern amb antelació a la 
reunió. 

 
− MCRIT presenta els resultats de l’anàlisi economicofinancer. A destacar: 

o El Consorci ha aconseguit captar des de 1998 uns 4 milions d’euros per 
actuacions i estudis en l’entorn del Ter. La contribució dels ens consorciats 
ha estat aproximadament del 13% del total, i la resta ha provingut de 
subvencions i iniciatives europees, espanyoles i catalanes, i de co-
finançament extern.  

o Els ingressos ordinaris del Consorci han estat en general suficients per 
cobrir la despesa estructural del mateix (fins el 2008). Els ens consorciats  
aporten amb la quota anual el 30% dels ingressos ordinaris del Consorci.  

 
− Es presenten tendències alternatives a curt termini (tendència optimista, tendència 

intermèdia, tendència pessimista) en funció de la capacitat de retenir el nivell 
d’ingressos actual en el període 2012-2013.  

o L’equip tècnic del Consorci es mostra més optimista ara que fa un any sobre 
les perspectives a curt termini. Ha aconseguit retenir la subvenció del 
PUOSC per la ruta del Gurri (125mil euros co-finançats per la Generalitat en 
un 40%), i ha obtingut una segona subvenció del PUOSC per 2012 de 50mil 
euros que vol destinar a actuacions a Ripoll; s’ha presentat a la 
convocatòria del Life entorn a activitats de difusió de coneixement (està 
pendent d’avaluació de la UE) i es presentarà de cara al març a la 
convocatòria de la Iniciativa Interreg IV B Sudoe. L’aportació de la Diputació 
de Girona es recuperarà lleugerament. Ha realitzat contactes amb agents 
econòmics del territori en el marc de la Ruta del Ter per col·laboracions 
amb el Consorci i està obtenint una resposta positiva.  



o Des del Consell es recalca la importància de garantir un nivell d’ingressos 
ordinaris suficients per a cobrir despesa estructural del Consorci de forma 
regular.  

 
− Es presenten els tres Escenaris de Futur a mig i llarg termini, basats en focalitzar 

activitats que els Consorci ja s’havia plantejat a exercir en diferents direccions. A 
destacar: 

o Actualment, el Consorci té un caràcter més aviat Executiu que no pas 
Reflexiu, i tirant a Territorial. Cal mantenir-se en el caràcter Executiu, però 
caldria incorporar un grup de reflexió que tracés estratègia a mig i llarg 
termini.  

o Cal consolidar la secció de promoció econòmica del Consorci (p.e. Ruta del 
Ter) garantint que les seves activitats complementin i donin empara a les 
que ja exerceixen les entitats existents al territori.  

o La iniciativa de gestió de l’espai de les Colònies Industrials del Ter és una 
via que cal seguir treballant, ja que es percep pot tenir un potencial 
important. 

o La iniciativa de gestió de depuradores ha estat descartada pels riscos que 
comporta, i per l’actual situació de l’ACA que compromet l’abonament de les 
quotes.  

 
− Ha estat una sessió de retorn participativa i ben dirigida des de l’empresa Mcrit. Els 

membres del Consell de Govern del Consorci han valorat positivament el projecte i 
han manifestat la bona presentació dels resultats. Els resultats de la diagnosi han 
satisfet les expectatives inicials i han permès definir escenaris realistes que ajuden 
a orientar i a definir estratègies de futur del Consorci Alba-Ter. Redefinir i 
reorientar organismes com el Consorci en el context actual, és una tasca no gens 
fàcil, ja que el context social i econòmic ha canviat molt, però del tot necessària 
per afrontar amb garanties el futur. Continuar captant inversions pel territori del 
Ter i oferir suport als 57 ens consorciats en temes fluvials, es contempla com una 
tasca important i ben valorada des dels ens consorciats.  
 

− Gràcies a la implementació d’aquest projecte, s’ha generat informació del propi 
Consorci Alba-Ter, dirigida sobretot a l’equip polític  actual del Consorci Alba-Ter, la 
qual servirà d’orientació i suport a la presa de decisions  

 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 

El Sr. Jordi Fàbrega explica que ahir va ser present a la Comissió de desembassament 
de l’ACA a Barcelona, on es va parlar dels cabals del Ter, que semblen garantits per als 
propers mesos atesa la gran quantitat d’aigua present als embassaments i rius 
catalans, i també dels recs històrics del Baix Ter, on ell i altres membres de la Comissió 
van reclamar que es tingués present el cabal d’aquests cursos d’aigua, d’elevat valor 
ambiental, paisatgístic i ecològic. 
 
 

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 6 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  
 
 


