
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 02/12 
Caràcter: Ordinari 
Data: 18 d’abril de 2012 
Horari: de 16h a 18h 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 Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
Ajuntament de Les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Verges: Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs i Feixas 
Ajuntament de Girona: Sr. Jordi Fàbrega i Vilà 
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 convidat a la sessió hi assisteix el representant de: 
 
Consell Comarcal de La Selva: Moisès Garcia i Milans (en qualitat d’oient habilitat 
especialment pel Consell). 
 
Excusen l’assistència: 
 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Jordi Munell i Garcia 
Ajuntament de Salt: Sra. Rosa Pòrtulas i Viladomat 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burgués 
Ajuntament de Vic: Sr. Josep Rafús i Isern 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Ramon Roqué i Riu (en qualitat 
d’oient habilitat especialment pel Consell). 
Ajuntament de Cervià de Ter: Sr. Héctor Ugalde i Rojo (en qualitat d’oient habilitat 
especialment pel Consell). 
 
 
 
 
 



Ordre del dia 

 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 22 de febrer de 2012 
2. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a la 

realització de les obres del PUOSC al pas de la Ruta del Ter per aquest terme 
municipal 

3. Aprovació del conveni amb l’empresa pública TRAGSA 
4. Aprovació de l’acceptació de l’aportació de la Diputació de Girona al Consorci 

Alba-Ter per a l’anualitat 2012 
5. Aprovació del “Projecte d’adequació i millora de diversos trams de la Ruta del 

Ter” (PUOSC) 
6. Informe de gerència 
7. Informacions diverses 

a) Situació de tresoreria 
b) Possibilitat de creació d’ens mixt (“Associació Ruta del Ter”) 
c) Adhesió de nous Ajuntaments i visites pendents 
d) Visita a Sant Joan de les Abadesses i a Ripoll dels socis francesos 
e) Gestions diverses (empreses, institucions...) 
f) Sessions MCRIT  
g) Projecte Life: Obres, exposició BiodiversiTer, etc. 
h) Projecte Interreg (Poctefa): Romanent, actuacions pendents 2012 
i) Canvis a la web, InfoTer, imatge, nom 
j) Presentació llibre “El transvasament del Ter” 
k) Altres temes diversos (control de mosquits, Marxa 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, 18 d’abril de 2012” i que recull la 
informació relativa a cada punt de l’ordre del dia.  
 
En aquesta sessió, el Vice-President Primer, Sr. Pere Prat i Boix, presideix la sessió, per 
absència del president, Sr. Jordi Munell i Garcia 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2012. 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 22 de febrer de 
2012, 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.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PUOSC AL PAS DE LA 
RUTA DEL TER PER AQUEST TERME MUNICIPAL 
 
 
El Vice-President primer i el gerent expliquen que la Generalitat de Catalunya, a través 
del PUOSC, ha otorgat una subvenció per a poder realitzar millores a la Ruta del Ter. 
Inicialment s’havia destinat aquesta ajuda a la millora del tram de Sant Julià de Ramis, 
però es va decidir en el Consell de Govern de 26 d’octubre de 2011, de destinar-la a la 
millora de diversos trams (al Gironès i  al Ripollès), en concret a Cervià de Ter, Sant 
Jordi Desvalls, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon. D’aquests trams, a Sant Joan 
de les Abadesses una part no era en camins públics, per la qual cosa ha dificultat més 
l’acord. Un cop resolta aquesta qüestió i amb la col·laboració estreta de l’Ajuntament, 
aquest ha decidit avançar el finançament d’aquesta obra (que és la més costosa de 
tots els trams), per a garantir la seva execució el més aviat possible. 
 
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 l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
 
 
Annex:  
 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I EL 
CONSORCI ALBA-TER, PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE MILLORA AL TRAM DE LA 
RUTA DEL TER AL SEU PAS PEL T.M. DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, NIF P1717700G representat pel seu Alcalde, Sr. Ramon 
Roqué i Riu assistit per la secretària/interventora, Raquel Costa en virtut de les facultats conferides per 
acord de........................, de ...................... 
 
CONSORCI ALBA-TER, NIF P0800060F, representat pel seu president, Sr. Jordi Munell i Garcia, autoritzat 
per aquest acte de conformitat amb el que disposen els arts. 11.3 i 18.c dels 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, assistit per la secretaria, Sra. Victòria Colom i Canal. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- El Consorci Alba-Ter, des de l’any 2006 ha impulsat la creació de la Ruta del Ter, itinerari ciclista i 
senderista que transcorre al llarg del riu des de la seva capçalera fins a la desembocadura. 
 
II.- El mateix Consorci Alba-Ter va sol·licitar l’any 2011 un PUOSC a la Generalitat de Catalunya, per a dur 
a terme algunes actuacions de millora al llarg de la Ruta del Ter, una de les quals és en l’àmbit del 
muncipi de Sant Joan de les Abadesses, entre el pont del Reixac i l’entrada al poble, passant pel camí de 
La Batllia, pel costat dret del riu Ter. 
 
III.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses té interès en poder desenvolupar aquesta actuació el 
més aviat possible, i així millorar la connexió al llarg de la Ruta del Ter al seu pas pel municipi. Així doncs, 



l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Consorci Alba-Ter acorden col·laborar per a dur a terme 
l’esmentat projecte. 
 
FONAMENTS DE DRET: 

L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 150 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveuen expressament la possibilitat que 
les administracions públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada per 
a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

Els arts 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, prescriuen el deure de cooperació i 
assistència activa entre totes les administracions públiques en exercici de la potestat de programació de 
llurs facultats i d’exercici de les seves competències i l’article 88 de la mateixa norma estableix  la facultat 
de les administracions locals d’establir convenis.  
 
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueix al Municipi la 
competència “per a promoure tota mena d’activitats i prestar tots aquells serveis que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal”. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Art. 10 i 57 LBRL, i 144 c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i cooperació 
recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen clarament la possibilitat que 
aquests deures s’instrumenti a través de convenis interadministratius. 
 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 

 
PACTES: 

 
PRIMER.-  L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses i el Consorci Alba-Ter, per dur a terme les actuacions de millora al llarg de la Ruta 
del Ter, en el tram situat dins del muncipi de Sant Joan de les Abadesses, facilitant la connexió entre el 
pont del Reixac i l’entrada al poble, passant pel camí de La Batllia, pel costat dret del riu Ter. 
 
SEGON.- D’acord amb el present conveni, l’organisme executor de l’obra continuarà essent el Consorci 
Alba-Ter. Tanmateix, atès que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses  té interès en aquesta execució 
i resultarà també beneficiat per aquesta obra, facilitarà la seva execució, mitjançant el recolzament 
econòmic al Consorci Alba-Ter. 
 
TERCER.- Atès que l’exeució d’aquesta obra per part del Consorci Alba-Ter, finançada per part del PUOSC 
suposa una càrrega financera de dificultosa assumpció per part del Consorci Alba-Ter, l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses avançarà la totalitat de l’import de la factura corresponent a la millora del 
tram esmentat al Consorci Alba-Ter en el moment que calgui fer efectius els abonaments de l’esmentada 
factura als proveïdors, amb fins a un màxim de 41.000 €. Posteriorment, el Consorci Alba-Ter retornarà a 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses la totalitat d’aquesta quantitat aportada per part de la 
Generalitat de Catalunya a través del PUOSC, el mateix dia que aquest import sigui ingressat al Consorci 
Alba-Ter. 
 
QUART.- Serà causa de resolució d’aquest conveni: 

a) L’ incompliment de les parts en qualsevol obligació derivada d’aquest conveni 
b) Comú acord de les parts 
c) La impossibilitat de la contractació de les obres per alguna raó 
d) Qualsevol altre causa reconeguda per la legislació vigent 

 
CINQUÈ.- La vigència d’aquest conveni té efectes des del moment de la seva signatura i fins a la 
finalització de l’execució del projecte. 
 
SISÈ.- La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la jurisdicció competent per a la 
resolució de qualsevol incidència serà la contenciosa administrativa. Ambdues parts es sotmeten als Jutjats 
Contenciosos Administratius de Girona. 



 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data que 
s’assenyalen. 
 
Per l’Ajuntament ,  l’Alcade, Ramon Roqué i Riu;  Pel Consorci Alba-Ter, El president, Jordi Munell i Garcia 
Sant Joan de les Abadesses, 19 d’abril de 2012” 
 

 
Tots aquests acords són aprovats per unanimitat i sense cap consideració afegida, i per 
tant, s’aprova aquest punt. 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’EMPRESA PÚBLICA TRAGSA 
 
 
El Vice-President primer i el gerent comenten que, amb la finalitat de poder realitzar 
obres de millora diverses (en el marc de la Ruta del Ter o dels recs del Baix Ter, entre 
d’altres de possibles en el futur), des del Consorci Alba-Ter cal fer un conveni de 
col·laboració amb l’empresa pública TRAGSA, tal i com aquesta empresa realitza amb 
totes les institucions per a les quals treballa.  
 
Per tot això, es proposa aprovar el següent acord. 
 
 
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 Subdelegació a Barcelona del Govern de 
l’Administració General de l’Estat i a l’Empresa de Transformación Agraria, S.A. 
(TRAGSA). 
 
 
Annex:  
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y EL CONSORCIO 
ALBA TER PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DE LA RUTA DEL TER 

En Madrid, a  20 de abril de 2012 

REUNIDOS 

De una parte, el representante del Ministerio, actuando en nombre y representación de la Administración 
General del Estado, y facultado para la suscripción del presente convenio en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 22 y 27 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, y en la Orden de delegación de competencias. 

Y, de otra parte, Jordi Munell i Garcia, Presidente del Consorcio Alba-Ter, en nombre y representación del 
mismo, con facultades bastantes para el presente acto en virtud de su cargo, de acuerdo con el art. 
21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 



Ambas partes, en la calidad en la que intervienen, se reconocen capacidad jurídica suficiente para la 
suscripción del presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto,  

EXPONEN 

Primero: La múltiple y compleja realidad que supone la coexistencia de la Administración General del 
Estado, las Administraciones Autonómicas y las de las Entidades Locales, proyectando su actividad sobre 
un mismo espacio subjetivo y geográfico, demanda incentivar un marco de actuación común a todas ellas, 
que propicie su participación institucional de actuación e incremente sus niveles de eficiencia. 

En este sentido, las Entidades Locales tienen atribuida la intervención en cuantos asuntos afectan 
directamente al círculo de los intereses y responsabilidades de los municipios que, en infinidad de 
ocasiones, se conectan con los intereses de la Administración General del Estado, y en este espacio se 
hace necesario que las dos administraciones colaboren estrechamente. 

Segundo: En virtud del reparto competencial existente, configurado en los artículos 149.1.23 y 149.1.24 
de la Constitución y el artículo 25.2.d) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, entre las 
actuaciones en materia de desarrollo rural que pueden ser objeto de cooperación entre ambas 
Administraciones se encuentran aquellas relativas a la conservación y mejora de  los espacios de interés 
natural.  

Tercero: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del régimne jurídio de las adminsitracioens 
públicas y del procedimiento administrativo común y la Ley 7/1985, de 26 de abril, reguladora de las bases 
del régimen local y dispocisiones concordantes  disponen en deber de cooperación y colaboración entre la 
Administración Geneeral del Estado y la Administración Local.    

Con la suscripción del presente convenio ambas conadyuvan a la consecución de los objectivos y 
finalidades de interés  público del consorcio y con ello a la satisfacción conjunta del interés común general.  

En este sentido, es intención de la Administración General del Estado, en el ejercicio de sus competencias, 
fomentar la mejora de los espacios fluviales, agrícolas y del entorno natural, así como la sensibilización y 
la mejora de los caminos públicos para divulgar estos parajes.  

Cuarto: De conformidad con lo previsto en el artículo 2.4 del Real Decreto/2010, de 20 de agosto, 
TRAGSA como medio propio instrumental, podrá ser aportado por la Administración General del Estado en 
sus relaciones de cooperación con otras Administraciones o sujetos jurídico-públicos. 

Quinto: En base a lo expuesto, ambas partes están interesadas en fines comunes de interés público, y 
han considerado conveniente establecer un marco general de cooperación donde se definan las líneas 
generales de colaboración técnica y financiera. Por todo ello, las partes ACUERDAN suscribir el presente 
Convenio de Colaboración que se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera: Objeto.- 
El objeto del presente Convenio de Colaboración es formalizar la colaboración entre la Administración 
general del Estado y el Consorcio Alba Ter, para la ejecución de actuaciones de mejora, mantenimiento y 
conservación de la Ruta del Ter 

Segunda: Duración.- 

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de 4 años. 

Tercera: Obligaciones de las partes.- 

La Administración General del Estado se compromete a: 

- Ejecutar, a través de su medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), de 
conformidad con el régimen jurídico de aplicación a esta Empresa, las actuaciones que se le 



encarguen por parte del Consorci Alba Ter,  respecto de las cuales  haya obtenido financiación 
preferiblemente a través de subvenciones. 

- Notificar a TRAGSA la celebración del presente convenio  para que proceda oportunamente a la 
ejecución de las actuaciones indicadas en el mismo. 

El Consorci Alba-Ter se compromete a: 

- Financiar las actuaciones por los importes máximos que se especificarán en los encargos 
correspondientes. 

- Gestionar el conjunto del gasto conforme a la legislación que afecte a la línea de actuación que 
contempla este convenio. 

- Abonar a TRAGSA como medio propio de la Administración, los trabajos realizados, que TRAGSA 
facturará de acuerdo con su sistema de Tarifas. 

Cada una de las actuaciones encomendadas será ejecutada por TRAGSA bajo su responsabilidad y de 
acuerdo con las especificaciones de este convenio,  con sujeción a las condiciones del encargo, y demás 
que resulten de aplicación por la normativa en vigor. 

Cuarta: Comité bilateral de seguimiento.- 

Para el impulso, seguimiento y control del Proyecto objeto del presente convenio de colaboración, así 
como para la interpretación del mismo, se constituirá un Comité bilateral de Seguimiento, que estará 
facultado para: 

- Comprobar que el proyecto emanado de la aplicación de este convenio se ajusta a los objetivos 
del mismo. 

- Proponer el ajuste del contenido y del importe de los trabajos a ejecutar incluidos en el Proyecto, 
cuando existan causas que así lo justifiquen, siempre que no se incremente la inversión total 
establecida en la cláusula tercera ni se modifiquen las anualidades indicadas en dicha cláusula. 

- Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo del Convenio. 

- Asegurar el adecuado intercambio de información entre ambas administraciones. 

El Comité de Seguimiento estará compuesto por los siguientes miembros o personas en quienes ellos 
deleguen: 

Por parte de TRAGSA: Joseé Delás Martí, Tragsa Girona 

Por parte del Consorci Alba-Ter: Ponç Feliu Latorre, Gerente 

El propio Comité determinará sus normas funcionamiento y la periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser 
convocada por ambas partes. 

En todo lo no específicamente previsto sobre el funcionamiento de este Comité serán de aplicación las 
normas sobre Órganos Colegiados previstos en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Quinta: Resolución.- 

Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio las siguientes: 

- El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben. 

- La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen su extinción. 



- El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas. 

- La denuncia de una de las partes con un preaviso de tres meses. 

Sexta: Modificación.- 

El presente Convenio de Colaboración podrá ser modificado, a propuesta del Comité de seguimiento, 
mediante la suscripción del oportuno Acuerdo de Modificación, formalizado antes de la finalización de la 
duración del mismo. 

Séptima: Naturaleza.- 

El presente Convenio tiene naturaleza de los excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector en virtud del artículo 4.1.c de la Ley 30/2007, sin perjuicio de la aplicación de los 
principios y criterios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. 

Octava: Fuero aplicable.- 

La existencia de cualquier tipo de discrepancia entre las partes en relación con la interpretación o 
ejecución de lo establecido en este Convenio de Colaboración, no resuelto en el seno del Comité de 
Seguimiento, se resolverá conforme a lo que al efecto se determine por el Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo. 

Y en prueba de conformidad en cuanto antecede, las partes lo firman en duplicado ejemplar y a un solo 
efecto en el lugar y fecha en su encabezamiento indicados.” 

Sense cap consideració afegida s’aprova aquest punt per unanimitat, amb l’únic 
comentari del Sr. Jordi Fàbrega que seria interessant poder aprovar el conveni en 
llengua catalana. El gerent explica que és el model que es va enviar des de Tragsa, 
empresa que treballa a tot l’estat espanyol. 
 
 
4- APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE L’APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA AL CONSORCI ALBA-TER PER A L’ANUALITAT 2012 
 
 
El Vice-President i el gerent expliquen que la Diputació de Girona aporta anualment 
una quantitat econòmica per a garantir el bon funcionament del Consorci Alba-Ter, 
amb la finalitat de seguir realitzant actuacions de millora, conservació i divulgació del 
patrimoni fluvial del riu Ter. En aquest sentit, durant l’any 2012 la Diputació de Girona 
farà una aportació de 22.500 € al Consorci, que cal que sigui acceptada mitjançant un 
acord del Consell de Govern. 
 
Per tot això, es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 22.500,00€, per al funcionament ordinari del 
Consorci Alba-Ter.  
 
Segon.- Autoritzar el Sr. Ponç Feliu Latorre, gerent del Consorci Alba-Ter, a realitzar 
les gestions oportunes, derivades d’aquesta subvenció. 
 
S’acorda aprovar per unanimitat l’acceptació d’aquesta subvenció i, per tant, queda 
aprovat aquest punt de l’ordre del dia. 
 



 
5.- APROVACIÓ “PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE DIVERSOS TRAMS 
DE LA RUTA DEL TER” (PUOSC)  
 
El Vice-President primer i el gerent expliquen que la Generalitat de Catalunya, gràcies 
al PUOSC, ha otorgat una subvenció per a poder realitzar millores a la Ruta del Ter. 
Inicialment s’havia destinat aquesta ajuda a la millora del tram de Sant Julià de Ramis, 
però es va decidir en el Consell de Govern de 26 d’octubre de 2011, de destinar-la a la 
millora de diversos trams (al Gironès i  al Ripollès), en concret a Cervià de Ter, Sant 
Jordi Desvalls, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon. En aquest sentit, es proposa 
l’aprovació d’aquesta memòria valorada mitjançant el present acord en el Consell de 
Govern. 
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada “projecte d’adequació i millora de diversos 
trams de la ruta del Ter” per un import de 52.941,17€, realitzada per l’empresa EMC 
enginyeria i gestió de projectes ambientals, sl.  
 
Segon.- Autoritzar el Sr. Ponç Feliu Latorre, gerent del Consorci Alba-Ter, a realitzar el 
seguiment tècnic de l’execució del projecte. 
 
 
Un cop analitzada la memòria valorada, s’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre 
del dia. 
 
6.- INFORME DE GERÈNCIA. 
 

 
L’article 21 dels estatuts del Consorci Alba-Ter, que detalla quines són les funcions i 
activitats pròpies del gerent de l’organisme, assenyala al seu punt i) la necessitat que 
aquest rendeixi 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 18 
d’abril de 2012 (període comprès entre el 22 de febrer de 2012 i el 13 d’abril de 2012). 
 
 

 24 de febrer, 13h. Cervià de Ter. Reunió amb el Sr. Héctor Ugalde, en motiu de 
la millora de la Ruta del Ter. Posterior visita a les obres de Jafre. 

 27 de febrer, 12h. Barcelona. Reunió amb el Sr. Leonard Carcolé, Director de 
l’ACA, juntament al President, per a la possibilitat de signar el conveni d’ATLL. 

 28 de febrer, 10:30h. Salt. Reunió amb el Sr. Oriol Biosca per a definir les 
sessions de treball de les estratègies de futur del Consorci Alba-Ter. 

 28 de febrer, 9h. Girona. Reunió amb la Sra. Marta Palmada, per a la sessió de 
material gràfic per a l’exposició BiodiversiTer 

 29 de febrer, 9h. Vic. Visita amb el Sr. Albert Castells, a obres del Gurri a Vic. 
 1 de març, 10h. Salt. Sessió de treball d’estratègies de futur del Consorci Alba-

Ter amb el taller sobre turisme amb l’empresa MCRIT. 

 5 de març, 12h. Girona. Reunió al Parc Científic, juntament al President, amb la 
Sra. Anna Maria Geli, rectora de la Universitat de Girona i el Sr. Manel Poch. 



 6 de març, 11h. Girona. Visita d’obres amb el Sr. Jordi Fàbrega i tècnics del 
Consorci i l’Ajuntament de Girona, per les obres del Projecte Life a Pedret. 

 7 de març, 10h. Jafre. Roda de Premsa a Jafre de presentació de les obres del 
Projecte Life. 

 7 de març, 12h. Girona. Visita d’obres amb el Sr. Xavier Duran del programa “El 
Medi Ambient” de TV3 a l’Illa de Pedret i al viver de “Projecte Onyar” a Quart. 

 8 de març, 12h. Tavertet. Reunió amb l’alcalde, Sr. Antoni Molina, per la 
possibilitat de l’adhesió del municipi al Consorci 

 9 de març, 8:30h. Girona. Reunió amb el Sr. Josep Quer i la Sra. Clàudia Riera, 
tècnics de l’Ajuntament de Girona pel projecte “Viu del Riu” a Girona. 

 9 de març, 11h. Girona. Participació en representació del Consorci Alba-Ter a la 
reunió de la Comissió de Qualitat de la Facultat de Ciències. 

 13 de març, 12:30h. La Tallada d’Empordà. Reunió amb el Sr. Francesc Camps 
per qüestions diverses del Baix Ter i per signatures antigues. 

 14 de març, 13h. Girona. Reunió amb el Sr. Gerard Darnés i tècnics del 
Consorci Vies Verdes per coordinació del tram del Ripollès. 

 15 de març, 16h. Sant Joan de les Abadesses. Reunió amb el Sr. Ramon Roqué, 
representants d’ABM, tècnics municipals i la Fundació MAP pel projecte Feder. 

 16 de març, 11h. Vic. Roda de premsa a les obres de la “Ruta del Gurri”, 
juntament al President, al Sr. Josep Rafús i representants d’altres Ajuntaments. 

 19 de març, 16:30h. Barcelona. Reunió, juntament amb el Sr. Pere Prat, amb el 
Director General d’Urbanisme, Sr. Agustí Serra, pel PDU Colònies del Ter. 

 20 de març, Salt. 10h. Reunió amb el Sr. Agustí Anglada, de l’empresa per les 
obres del Projecte Life. 

 20 de març, 16h. Girona. Participació a la jornada de dinamització i suport a les 
entitats ambientals, per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 21 de març, 17h. Salt. Sessió de treball d’estratègies de futur del Consorci Alba-
Ter amb el taller sobre Patrimoni Cultural amb l’empresa MCRIT. 

 22 de març, 11h. Bescanó. Inauguració i roda de premsa de l’exposició 
“BiodiversiTer”. 

 22 de març, 17h. Girona. Participació en representació del Consorci Alba-Ter a 
la reunió de la Comissió de Qualitat de la Facultat de Ciències. 

 23 de març, 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Dani Córdoba i el Sr. Jaume Coca per 
a preparar la Marxa del Ter. 

 27 de març, 10h. Torroella de Montgrí. Reunió amb el Sr. Genís Dalmau i 
tècnics municipals i del Consorci per coordinació d’accions. 

 27 de març, 15h. Salt. Reunió amb professors de la Universitat de Kyoto, per a 
la presentació del Consorci i posterior visita a actuacions de Salt i Girona. 

 28 de març, 9h. Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. Visita dels socis francesos 
a diferents actuacions i elements de patrimoni cultural. 

 29 de març, 10h. Salt. Reunió amb la Sra. Neus Camps, per a la problemàtica 
de l’existència de casos de malària prop del Ter al seu pas per Salt. 

 29 de març, 12h. Salt. Reunió amb el Sr. Agustí Anglada, per a les obres del 
Projecte Life. 

 11 d’abril, 10h. Barcelona. Reunió a la Fundació Catalunya Caixa, per a 
presentar proposta de col·laboració amb el Consorci Alba-Ter. 

 11 d’abril, 10h. Barcelona. Reunió, juntament al Sr. Pere Prat, amb la Sra. 
Conxa Marchante i el Sr. Lluís Balaguer, per al conveni de col·laboració. 

 12 d’abril, 9:30h. Salt. Reunió amb la Sra. Anna Ribas, per a la preparació del 
Congrés dins el marc del Projecte Life. 



 13 d’abril, 13:30h. Reunió amb periodista de La Vanguardia Sra. Bàrbara Julbe, 
per a presentació d’actuacions del Projecte Life. 

 
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 (el qual ha dut a terme la certificació intermèdia que permetrà finançar 
bona part de les futures actuacions), així com buscar oportunitats de realitzar nous 
projectes al territori de l’àmbit d’estudi. També explica que 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, explica que s’han conclòs les darreres visites 
a Ajuntaments no consorciats per a implicar-nos en el projecte de futur del Consorci 
Alba-Ter, amb una bona acollida i interès per part de tots ells. 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. 
 
 

7.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 

a) Situació de tresoreria 
 
El gerent explica que actualment i gràcies a l’ingrés per part de diferents institucions 
els diners pendents en conceptes diversos (Interreg, aportació de l’Obra Social de “La 
Caixa" i Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, etc.), la situació de tresoreria és 
positiva, per la qual cosa el Vice-President primer proposa deixar per més endavant la 
sol·licitud de la pòlissa de crèdit que Unnim concediria al Consorci. Aquest punt també 
és explicat pel tresorer, Sr. Lluís Solé, qui també considera encertada la renúncia en la 
situació actual de la pòlissa de crèdit. 
 

b) Possibilitat de creació d’ens mixt (“Associació Ruta del Ter”) 
 
El gerent explica que, davant la situació actual, seria interessant estudiar la possibilitat 
de creació d’un ens mixt público-privat, fet que també el President considera 
interessant. El Consell de Govern, en general, ho considera una bona opció de futur. Es 
conclou que el gerent enviarà una primera proposta per correu electrònic, que serà 
estudiada per part dels membres del Consell de Govern, els quals s’ho estudiaran i a la 
propera sessió del dia 20 de juny es debatrà la conveniència de tirar-ho endavant.  
 

c) Adhesió de nous Ajuntaments i visites pendents 
 
El gerent explica les darreres reunions i visites amb Ajuntaments que, tant el propi 
gerent, com també el president, han dut a terme, totes elles amb èxit i, per tant, entre 
els ja consorciats de nou i els que ha mostrat la seva disposició a integrar-se al 
Consorci, la totalitat dels municipis riberencs ja formen (o formaran) part del Consorci 
Alba-Ter, a més d’altres de la conca. 
 

d) Visita a Sant Joan de les Abadesses i a Ripoll dels socis francesos 
 



El gerent explica la visita que es va fer a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses el dia 28 
de març, amb els socis del projecte POCTEFA, de la Catalunya Nord, que fou molt 
reeixida i molt satisfactòria per ambdues parts. 
 

e) Gestions diverses (empreses, institucions...) 
 
El gerent explica diferents gestions realitzades (Subdirecció General de Medi Natural, 
Fundació Catalunya Caixa, Endesa, Agbar, etc.), amb la finalitat de trobar finançament 
per a projectes diversos. En general són positives, tot i que de moment només s’ha 
concretat la d’Endesa, que aportarà prop de 30.000 € per a invertir en millores al riu, i 
Agbar que aportarà 10.000 € en concepte d’inventariar les fonts existents al riu i 
possibilitar la creació d’algun punt d’aigua. En tot cas, encara falta signar el conveni 
amb aquestes dues empreses. 
 

f) Sessions MCRIT  
 
El gerent explica que s’han realitzat amb èxit les dues sessions dels tallers de definició 
d’objectius estratègics del futur del Consorci, en concret els dies 1 i 21 de març 
(Turisme i Promoció Econòmica, i Patrimoni Cultural), les conclusions dels quals van 
ser lliurades després de cada sessió als assistents i alhora als membres del Consell de 
Govern. D’altra banda, queda pendent el taller sobre Medi Natural, que es realitzarà al 
mes de maig. 
 

g) Projecte Life: Obres, exposició BiodiversiTer, etc. 
 
El gerent explica la situació i desenvolupament del Projecte Life al llarg dels darrers 
mesos, amb la inauguració de l’exposició itinerant, l’edició dels dossiers i tríptics, la 
realització de les obres als diferents punts, així com el planteig de futur del congrés 
final del projecte plantejat per l’estiu de 2013 en col·laboració amb la Universitat de 
Girona, etc. Com comenta el Sr. Gaietà Garcia, des dels municipis de l’Alt Ter i Osona 
hi ha interès en la possibilitat que l’exposició itineri cap aquests municipis, fet que el 
gerent explica que es farà el 2013. 
 

h) Projecte Interreg (Poctefa): Romanent, actuacions pendents 2012 
 
El gerent explica que el projecte Interreg, que està als seus mesos finals, encara té 
pendent l’execució d’un parell d’actuacions (La Tallada i Queralbs-Ribes) i que amb el 
romanent existents s’hi han interessat els Ajuntaments de Masies, Sant Joan i Gualta). 
En tot cas, hi haurà un probable romanent, que des del Consorci s’ha considerat que 
pot ser d’interès destinar-lo a accions directament considerades importants pel 
Consorci i que en l’actual situació és complex trobar el cofinançament (manteniment i 
millora de la Ruta del Ter, edició del Carnet de la Ruta del Ter, edició del llibret de 
Fauna i Flora del riu Ter, impuls de la Ruta del Freser, etc.). El Consell de Govern veu 
bé aquesta opció. 
 

i) Canvis a la web, InfoTer, imatge, nom, etc. 
 
El gerent proposa que, lligat amb els necessaris canvis a la web, i alhora amb els 
canvis que cal fer a l’InfoTer, s’estudiï la possibilitat d’estudiar els canvis en la imatge, 
fins i tot amb el nom (com a mínim el “comercial” o “marca externa”), etc. El president 



també considera que és interessant fer aquest pas, per això es comenta al Consell de 
Govern, que entén que és pertinent destinar-hi una petita partida. 
 

j) Presentació llibre “El transvasament del Ter” 
 
El gerent comenta que el dia 2 de maig s’ha lligat la presentació del llibre sobre el 
“Transvasament del Ter”, editat per l’Ateneu Naturalista de Girona i amb el suport del 
Consorci Alba-Ter gràcies al projcte Interreg Poctefa. Es farà a l’Ajuntament de Girona, 
amb la presència de l’Alcalde, Sr. Carles Puigdemont, a més del president del Consorci,  
Sr. Jordi Munell, del president de la Plataforma del Ter, Sr. Francesc Camps i de 
representants de l’Ateneu Naturalista de Girona. 
 

k) Altres temes diversos (control de mosquits, Marxa del Ter, etc.) 
 
El gerent explica diverses qüestions, com són la problemàtica amb mosquits (i 
possibles casos de malària en l’àmbit proper a les hortes i deveses de Salt, llocs amb 
intervenció del Consorci Alba-Ter gràcies al Life), la presència als mitjans (avui mateix 
es parla del Projecte Life al programa el Medi Ambient) o la la Marxa del Ter (finalment 
l’entitat que ho tirava endavant ho postposa pel juny de l’any vinent). 

 
 

8.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
No hi ha cap moció o tema d’urgència. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Jordi Fàbrega explica que caldria comentar amb els tècnics de l’Ajuntament de 
Girona la possibilitat de reenfocar el projecte urbà de “Viu el Riu” a la ciutat, atès que 
no encaixa del tot amb el projecte marc finançat per la Unió Europea. EL gerent 
comenta que es posarà en contacte amb els tècnics de Girona, amb qui ja havia parlat 
fa poques setmanes. 
 

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 Vicepresident primer i per la Secretària 
que en dono fe. 
 
 
La Secretària       El Vicepresident primer 
Maria Victòria Colom i Canal     Pere Prat i Boix  
 
 
 


