
 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 

Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 03/12 
Caràcter: Ordinari 
Data: 20 de juny de 2012 
Horari: de 17h a 19h 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 Salt: Sra. Rosa Pòrtulas i Viladomat 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burgués 
Ajuntament de Les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs i Feixas 
Ajuntament de Girona: Sr. Jordi Fàbrega i Vilà 
 
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: 
 
Consell Comarcal de La Selva: Moisès Garcia i Milans (en qualitat d’oient habilitat 
especialment pel Consell). 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Ramon Roqué i Riu (en qualitat 
d’oient habilitat especialment pel Consell). 
 
Excusen l’assistència: 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
Ajuntament de Verges: Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou 
Ajuntament de Vic: Sr. Josep Rafús i Isern 
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 18 d’abril de 2012 
2. Liquidació del pressupost de 2011 
3. Deixar sense efecte la proposta de conveni amb Endesa sobre el camí dels 

embassaments i prorrogar l’actual conveni 
4. Aprovació de l’expedient de contractació de les actuacions del PUOSC a la Ruta 

del Ter al seu pas per Sant Joan de les Abadesses 
5. Aprovació de la destinació del romanent de l’Interreg 2012 
6. Aprovació del conveni amb els Ajuntaments de Queralbs i de Ribes per a la 

realització del camí natural de les centrals hidroelèctriques del Freser 
7. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Gualta per a la millora del tram del 

rec del Molí de Pals al municipi de Gualta 
8. Aprovació del conveni amb la Fundació Agbar 
9. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona de l’any 2011 
10. Aprovació del conveni amb l’empresa FIBRAN  
11. Creació de l’associació “Ter Actiu” 
12. Informe de gerència 
13. Informacions diverses 

a) Situació de tresoreria. Possibilitat de facturació 
b) Gestions diverses a empreses i institucions 
c) Sessions MCRIT  
d) Estat del Projecte Life 
e) Estat del Projecte Interreg 
f) Canvis a la web, InfoTer, imatge, nom 

14. Mocions o temes per urgència 
a) Addenda al conveni de les actuacions de la Ruta del Ter finançades pel 

PUOSC al seu pas per Sant Joan de les Abadesses,  
15. Precs i preguntes 

 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
El gerent del Consorci, Ponç Feliu, lliura a tots els assistents un dossier que porta per 
indicació: “Consell de Govern Consorci Alba-Ter. Salt, 20 de juny de 2012” i que recull 
la informació relativa a cada punt de l’ordre del dia.  
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 18 D’ABRIL DE 2012. 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 18 d’abril de 
2012, tramesa amb anterioritat 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.- LIQUIDACIÓ 2011. 



 
L’interventor, el Sr. Lluís Solé, dóna compte al Consell de Govern que en data 1 de 
març de 2012, el president del Consorci Alba-Ter, va dictar el decret que a continuació 
es transcriu literalment: 
 
“Elaborada la liquidació del pressupost del Consorci Alba -Ter a 31 de desembre de 
l’exercici de 2011 s’obté el resultat següent: 
 
 

1. Respecte al pressupost de despeses 

 
 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos 
  

  
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 

Drets 
reconeguts 

nets 
Recaptació 

líquida 
Cobraments 

pendents 

Cap. 3 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

Cap. 4 788.668,98 931.917,85 843.141,21 218.724,15 624.417,06 

Cap. 5 1.000,00 1.000,00 233,73 233,73 0,00 

Cap. 7 173.853,68 173.853,68 66.125,49 0,00 66.125,49 

Cap.8 0,00 331.303,54 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 966.522,66 1.441.075,07 909.500,43 218.957,88 690.542,55 

 
 
 
 
3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

+ Drets reconeguts nets 909.500,43 

– Obligacions reconegudes netes 509.984,82 

RESULTAT PRESSUPOSTARI: 399.515,61 

+  Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per            
despeses generals 
 

66.437,55 

+  Desviacions negatives de finançament 137.727,88 

–  Desviacions positives de finançament 594.951,47 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 8.729,57 

  
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes Pagaments líquids 

Obligacions 
pendents 

Cap. 1 193.117,56 197.023,39 193.821,62 193.821,62 0,00 

Cap. 2 593.352,50 775.987,41 115.797,62 76.239,10 39.558,52 

Cap. 3 170,00 320,00 188,57 188,57 0,00 

Cap. 4 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 

Cap. 6 179.582,60 467.444,27 199.877,01 95.364,45 104.512,56 

TOTAL 966.522,66 1.441.075,07 509.984,82 365.913,74 144.071,08 



 
4. Romanent de tresoreria: 
 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI 

868.064,77 

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent 690.542,55 

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 182.929,65 

+ De recursos d’altres ens públics 0,00 

+ D’altres operacions no pressupostàries 223,24 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

– Saldo de cobrament dubtós 5.630,67 

  

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI  

155.169,13 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent 144.071,08 

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 4.248,00 

+ De pressupostos d’ingressos 0,00 

+ De recursos d’altres ens públics 0,00 

+ D’altres operacions no pressupostàries 6.850,05 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

  

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI 11.033,67 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA  729.559,08 

- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 
A DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA 

734.268,87 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS -10.339,56 

 
FONAMENTS DE DRET 

1. Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. (TRLRHL) 

 Article 165.1: Compliment del principi d’estabilitat pressupostària en els 
termes previstos a la LGEP. 

 Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la 
liquidació. 

 Article 193.4 i 5: Donar compte al Ple i tramesa a Administració de 
l'Estat i a la de la Comunitat autònoma. 

 
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en 

matèria pressupostària. 

 Articles 89, 90 i 91: Data, tràmits i competència per a l’aprovació de la 
liquidació del pressupost. 

 Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la 
liquidació del pressupost.  

 
3. Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció 

del model normal de comptabilitat local. 
 Regles 78, 79, 80: Definició, càlcul i ajustos del resultat pressupostari. 
 Regles 81 a 86: Components, control i càlcul del romanent de tresoreria. 



 
4. Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (TRLGEP) 

 Article 3: Principi d’estabilitat pressupostària. 
 Articles 19 a 25: Estabilitat pressupostària de les entitats locals. 

 
Per tant, tenint en compte els anteriors antecedents i fonaments de dret i vist l’informe 
de la intervenció,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci Alba -Ter corresponent a 
l’exercici 2011 que figura a la part d’antecedents. 
 
Segon.- Donar-ne compte al Consell de Govern. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.” 
 
 
El gerent comenta que caldrà tenir en compte que pel pressupost de l’any vinent serà 
necessari dotar el pressupost d’una major quantitat per compensar aquesta xifra de 
romanent negatiu. Sense més qüestions ni preguntes, s’apova aquest punt per 
unamitat. 
 
 
3.- DEIXAR SENSE EFECTE LA PROPOSTA DE CONVENI AMB ENDESA SOBRE 
EL CAMÍ DELS EMBASSAMENTS I PRORROGAR L’ACTUAL CONVENI 
 
El gerent comenta que des de l’empresa Endesa Generación SA s’ha comunicat al 
Consorci que finalment no és necessària l’aprovació d’un nou conveni per a poder fer 
ús de la pista dels embassaments, propietat d’aquesta empresa, sinó que l’empresa 
prefereix prorrogar de forma automàtica l’anterior conveni existent, segons se’ns ha fet 
saber per carta en data 9 de maig de 2012.  
 
Per l’exposat, es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’aprovació del conveni amb Endesa Generación per part 
del Consell de Govern en data 22 de febrer de 2012. 
 
Segon.- Acceptar la prorrogació del conveni vigent en virtut de la carta rebuda per 
part de l’empresa en data 9 de maig de 2012. 
 
Sense més qüestions s’aprova el punt per unanimitat. 
 
4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS 
DEL PUOSC A LA RUTA DEL TER  AL SEU PAS PER SANT JOAN DE LES 
ABADESSES  
 
 
El gerent comenta que des del Consorci Alba-Ter es va sol·licitar un canvi de destinació 
del PUOSC concedit, per a fer millores a diferents trams del Ripollès (Sant Joan de les 



Abadesses, Camprodon) i del Gironès (Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls). Un cop 
acceptat aquest canvi de destinació, es proposa iniciar les actuacions previstes a la 
memòria valorada aprovada en sessió del Consell de Govern del dia 18 d’abril, 
mitjançant la recuperació d’un camí existent a Sant Joan de les Abadesses, Ajuntament 
amb el qual es va fer un conveni per a l’avançament del finançament, aprovat en el 
mateix Consell de Govern. Per a l’execució d’aquest servei de recuperació i 
manteniment del camí existent, atès el seu import, cal fer una bases per a poder 
contractar els esmentats serveis. Atès l’expedient instruït en virtut de provisió de 
presidència del 4 de juny de 2012, ordenant la incoació d’expedient administratiu amb 
la finalitat de contractar la realització dels serveis corresponents a les actuacions 
incloses al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses del projecte “d’adequació i 
millora de diversos trams de la Ruta del Ter”, d’acord amb els articles 301 i ss. del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Vistos els continguts dels informes jurídic i econòmic incorporats a l’expedient en els 
quals s’informa favorablement sobre la contractació del servei. 
 
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 
de serveis per  l’execució de les actuacions incloses al terme municipal de Sant Joan de 
les Abadesses del projecte “d’adequació i millora de diversos trams de la Ruta del Ter”, 
amb càrrec a la partida 172R 61905 del pressupost de despeses per a l’exercici 2012. 
 
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el 
contracte de serveis per l’execució de les actuacions incloses al terme municipal de 
Sant Joan de les Abadesses del projecte “d’adequació i millora de diversos trams de la 
Ruta del Ter” 
 
TERCER.- Convocar procediment negociat com a forma d’adjudicació del contracte de 
serveis consistents a les actuacions incloses al terme municipal de Sant Joan de les 
Abadesses del projecte “d’adequació i millora de diversos trams de la Ruta del Ter”. 
 
QUART.- Autoritzar el president del Consorci Alba-Ter, per tal que mitjançant resolució 
pugui proposar l’adjudicació del contracte i, posteriorment adjudicar-lo, amb el 
benentès que caldrà preveure la ratificació d’aquest Consell de Govern.  
 
L’Alcalde de Sant Joan de les Abadesses expressa la seva satisfacció perquè es tiri 
endavant aquest punt del procés per a l’adequació d’aquest tram. Sense més, s’aprova 
la proposta. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA DESTINACIÓ DEL ROMANENT DE L’INTERREG  



 
El gerent del Consorci recorda que el Consorci Alba-Ter participa en el marc d’un 
projecte transfronterer POCTEFA, Taller Transfronterer de l’Aigua II, el qual ha estat 
prorrogat un any (2013), a sol·licitud dels socis de la Catalunya Nord. El romanent 
actual és de 15.461,13 € i després d’obrir una convocatòria a tots els Ajuntaments 
interessats, es proposa l’aprovació del destí d’aquest import, per a cofinançar 
actuacions a l’àmbit del Consorci Alba-Ter, de la següent manera. 
 
Per l’exposat, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la destinació del romanent del programa POCTEFA per al 2013, amb 
les següents propostes d’actuacions: 
 

ACTUACIONS  APORTACIÓ 

1. Propostes rebudes d'Ajuntaments    

Ajuntament de Gualta. Rec del Molí de Pals a Gualta 1.500,00 € 

2. Llibre flora i fauna del Ter   

Cost Editorial            2.601,01  

Coordinació i assessorament extern            1.200,00 

3. Ruta del Ter (repàs senyalització i informes)            2.000,00 

4. Sortides transfrontereres d'intercanvi d'experiències               727,54 

5. Accions comunicació i difusió Consorci   

Reedició mapa, web, logotip, InfoTer, Carnet Ruta Ter            7.386,28 

   

TOTAL         15.414,83  

 
 
El president comenta que veu bé el fet de destinar alguns recursos a actuacions de 
caire més intern del Consorci. S’aprova el punt per unanimitat. 
 
  
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI ALBA-TER I ELS 
AJUNTAMENTS DE RIBES DE FRESER I DE QUERALBS PER A LA 
REALITZACIÓ DE L’ITINERARI DE LES CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES DEL 
FRESER 
 
El gerent i el President expliquen que es va fer una reunió amb aquests dos 
Ajuntaments per a concretar l’esmentada proposta de conveni. Des dels l’Ajuntaments 
de Ribes de Freser i de Queralbs s’ha mostrat interès en la possibilitat d’acollir-se als 
ajuts proporcionats pel Consorci gràcies al projecte POCTEFA. Des del Consorci Alba-
Ter es proposa destinar 6.046,30 € a l’esmentat projecte de realització d’un itinerari al 
llarg de les centrals hidroelèctriques del Freser, vinculant-ho a la Ruta del Freser que 
està promovent el Consorci Alba-Ter. 
 
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.- Facultar el Sr. Jordi Munell i Garcia, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l’esmentat conveni. 
 



Tercer.- Notificar el present acord als Ajuntaments de Ribes de Freser i Queralbs.  
 
Annex: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE QUERALBS, L’AJUNTAMENT DE 
RIBES DE FRESER I EL CONSORCI ALBA TER, PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL 
CAMÍ NATURAL DE LES CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES DEL FRESER 
 
D’una part, la senyora IMMACULADA CONSTANS I RUIZ en qualitat d’alcaldessa de Queralbs. 
 
Actua assistit pel secretari de la Corporació, ALBERT MUSTARÓS I GEL, d’una altra, 
 
el senyor MARC PRAT I ARREY , en qualitat d’alcalde de Ribes de Freser. 
 
Actua assistit per la secretària de la Corporació, NÚRIA CHARQUES I GRÍFOLS,  i d’una altra, 
 
El senyor JORDI MUNELL I GARCIA, president del Consorci Alba Ter, 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. 
 
Actua assistit per la secretària del Consorci, senyora MARIA VICTÒRIA COLOM CANAL. 
 
Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per a subscriure el present conveni de col·laboració i  
 
 
MANIFESTEN: 
 
I.-Els ajuntaments de Queralbs i de Ribes de Freser tenen interès en executar les actuacions per a la 
realització d’un itinerari fluvial al llarg de riu Freser, vinculat a les centrals hidroelèctriques.  
 
II.-  El Consorci Alba-Ter, entenent que es tracta d’una actuació que s’ajusta als objectius que pretén el 
projecte de Taller Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial 
Espanya-França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (EFA 78/08), ha inclòs aquesta actuació dins 
aquest projecte, concretament en el codi d’acció 2.1.4, que recull la recuperació de patrimoni cultural 
fluvial, podent aportar la totalitat d’aquesta quantitat, fixada en 6.046,30 euros euros (sis mil quaranta-sis 
amb trenta cèntims) per a l’execució d’aquesta actuació, amb fons provinents de l’esmentada 
convocatòria. 
 
 
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. 
 
 
Atenent doncs als antecedents esmentats i d’acord amb els fonaments de dret que els són d’aplicació, 
ambdues parts 
 
 
CONVENEN: 
 
 
PRIMER.-  L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre els ajuntaments de 
Queralbs, Ribes de Freser i el Consorci Alba-Ter per tal de coparticipar en les actuacions de “realització del 
camí natural de les centrals hidroelèctriques del Freser”. 
 
En base a aquesta coparticipació, els Ajuntaments de Ribes de Freser i de Queralbs executaran l’actuació a 
través de les tasques internalitzades que realitzaran des de la pròpia brigada -la part corresponent al tram 
que travessa pel seu municipi- a través dels propis mitjans municipals pel sistema d’execució per 
administració i assumiran el finançament dels estudis previs a l’execució de l’actuació. Tanmateix, 
aquestes tasques hauran de ser relacionades i justificades en el moment de la finalització de l’actuació. 
Per la seva banda, el Consorci Alba-Ter participarà en el finançament de l’actuació aportant 6.046,30 
euros (IVA inclòs), que es justificarà mitjançant la corresponent factura i/o certificació dins el POCTEFA. 
 
 
SEGON.-   Per a la justificació d’aquest import com a actuació inclosa al “Taller Transfronterer de l’aigua 
II”, dins el programa EFA 78/08, ambdós ajuntaments proporcionaran una còpia complerta de l’expedient 
al Consorci Alba-Ter, que el presentarà al POCTEFA, juntament amb el conveni signat pels tres ens i la/es 
factura/es a nom del Consorci i que justifiquen el finançament dels treballs adjudicats pels ajuntaments de 
Ribes de Freser i de Queralbs. 
 
TERCER.- L’actuació anirà acompanyada d’un panell informatiu, el cost del qual serà assumit per ambdós 
ajuntaments, en el qual hi constaran els logotips de la Unió Europea, del POCTEFA, de la Comunitat de 
Treball dels Pirineus i del Consorci Alba-Ter, condició absolutament imprescindible per a la inclusió de 
l’actuació dins el projecte del Taller Transfronterer de l’Aigua II. Tanmateix, la resta de material 
d’informació i divulgació que generi l’execució d’aquesta actuació, haurà d’incloure també els logotips 
indicats. 
 
 
QUART. El seguiment de l’obra, disposició dels permisos corresponents, control de seguretat i direcció 
d’obra executada pels ajuntaments, aniran a càrrec d’aquests i en seran responsables com a promotors de 
l’esmentat projecte, al qual el Consorci Alba-Ter hi participa, només, aportant-hi l’esmentada quantitat al 
seu finançament.  
 
 
CINQUÈ.- Els treballs que es porten a terme en relació a l’actuació objecte d’aquest conveni s’hauran 
d’haver finalitzat abans del dia 30 de novembre de 2012, però això no obsta la necessitat de fer-ne un 
manteniment posterior per part dels respectius ajuntaments. 
 
 
SISÈ.- Els ajuntaments de Queralbs i de Ribes de Freser es comprometen a contractar les actuacions a 
que fa referència aquest conveni, d’acord amb el què preveu el RDL 3/2011 de 14 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
 
SETÈ.- 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) Qualsevol altre causa reconeguda per la legislació vigent 

 
 
VUITÈ.- Aquest conveni serà vigent a partir de la seva signatura i fins a la total consecució del seu 
projecte, sense admetre pròrroga, sens perjudici que ambdues parts puguin acordar la signatura d’un nou 
conveni. 



 
 
NOVÈ.- 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 Barcelona. 
 
 
I en prova de conformitat, les tres parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte en 
la data i en el lloc indicats en l’encapçalament del mateix. 
 
IMMACULADA CONSTANS RUIZ            MARC PRAT ARREY                          JORDI MUNELL I GARCIA 
Alcaldessa de Queralbs                     Alcalde de Ribes de Freser             President del Consorci Alba-Ter 
     
ALBERT MUSTARÓS GEL                NÚRIA CHARQUES GRÍFOLS             MARIA VICTÒRIA COLOM CANAL 
Secretari de Queralbs                    Secretària de Ribes de Freser             Secretària del Consorci Alba-Ter 
 

 

El president comenta que pot ser interessant aquest conveni per a realitzar aquesta 
qüestió, que va lligada a la Ruta del Freser, projecte que, si tot va bé, es posaria en 
funcionament aquest estiu. 
 
 
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE GUALTA PER A LA 
MILLORA DEL TRAM DEL REC DEL MOLÍ DE PALS AL MUNICIPI DE GUALTA 
 
El gerent explica que des de l’Ajuntament de Gualta s’ha mostrat interès en la 
possibilitat d’acollir-se als ajuts proporcionats pel Consorci gràcies al projecte 
POCTEFA, el qual ha estat dotat d’una pròrroga per a l’any 2013. En virtut de l’acord 
aprovat en el punt 5 del present Consell de Govern, es proposa destinar 1.500 € a la 
millora del tram del rec del Molí de Pals, al seu pas per Gualta. 
 
Per l’exposat, es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni que figua 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 Gualta  
 
 
Annex: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUALTA I EL CONSORCI ALBA TER, 
PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE “MILLORA DEL TRAM DEL REC DEL MOLÍ DE PALS 
AL MUNICIPI DE GUALTA”. 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el senyor JAUME FONDEVILA I TARABAL, en qualitat d’alcalde de Gualta. 
 
Actua assistit pel secretari de la Corporació, Josep Nadal i Rius, d’una altra, 
 
El senyor JORDI MUNELL I GARCIA, president del Consorci Alba Ter, 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. 
 



Actua assistit per la secretària del Consorci, senyora Maria Victòria Colom i Canal. 
 
Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per a subscriure el present conveni de col·laboració i  
 
MANIFESTEN: 
 
I.-L’Ajuntament de Gualta té interès en executar les actuacions de “neteja i millora ambiental del rec el 
Molí de Pals al seu pas per Gualta” amb la finalitat de realitzar un acondicionament ambiental i paisatgístic 
en aquest entorn. L’import total de l’execució d’aquesta actuació és de 4.387, 50 euros (quatre mil tres-
cents vuintanta-set euros amb cinquanta cèntims). 
 
II.-  El Consorci Alba Ter, entenent que es tracta d’una actuació que s’ajusta als objectius que pretén el 
projecte de Taller Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial 
Espanya-França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (EFA 78/08), ha inclòs aquesta actuació dins 
el mateix, concretament en el codi d’acció 1.1.3, que recull accions de coneixement i control d’espècies 
invasores, podent aportar la quantitat de 1.500,00 € (mil cinc-cents euros) per l’execució d’aquesta 
actuació, amb fons provinents de l’esmentada convocatòria. 
 

accions de coneixement i coneixement de control d’espècies invasores 
 
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. 
 
Atenent doncs als antecedents esmentats i d’acord amb els fonaments de dret que els són d’aplicació, 
ambdues parts 
 
CONVENEN: 
 
PRIMER.-  L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Gualta i 
el Consorci Alba Ter per tal de coparticipar en les actuacions de “neteja i millora ambiental del rec del Molí 
de Pals al seu pas per Gualta”. 
 
En base a aquesta coparticipació, la part de l’actuació que finançaran l’Ajuntament de Gualta es valora en 
4.387, 50 euros i el Consorci Alba-Ter finançarà la resta per un import de 1.500,00 (IVA inclòs), que es 
justificarà mitjançant la corresponent factura i/o certificació dins el POCTEFA. 
 
SEGON.-  En execució de l’esmentat projecte, l’Ajuntament de Gualta adjudicarà el total de l’actuació, que 
puja un import de 4.387, 50 euros. L’Ajuntament de Gualta pactarà amb el contractista adjudicatari que, 
per tal de poder justificar degudament l’import de 1.500,00 euros, amb el qual el Consorci Alba-Ter 
participa en l’actuació, caldrà que el contractista confeccioni una factura per aquest import a nom del 
Consorci Alba-Ter i a compte del contracte signat amb l’Ajuntament de Gualta. 
 



Per a la justificació d’aquest import com a actuació inclosa al “Taller Transfronterer de l’aigua II”, dins el 
programa EFA 78/08, l’Ajuntament de Gualta proporcionarà una còpia complerta de l’expedient 
d’adjudicació al Consorci Alba-Ter, que el presentarà al POCTEFA, juntament amb el conveni signat per 
ambdós ens i la factura confeccionada a nom del Consorci i que justifiquen el pagament d’una part dels 
treballs adjudicats per l’ajuntament de Gualta. 
 
TERCER.- L’actuació anirà acompanyada d’un panell informatiu, el cost del qual serà assumit per 
l’Ajuntament de Gualta, en el qual hi constaran els logotips de la Unió Europea, del POCTEFA, de la 
Comunitat de Treball dels Pirineus i del Consorci Alba-Ter, condició absolutament imprescindible per a la 
inclusió de l’actuació dins el projecte del Taller Transfronterer de l’Aigua II. Tanmateix, la resta de material 
d’informació i divulgació que generi l’execució de l’actuació, haurà d’incloure també els logotips indicats. 
 
QUART. El seguiment de l’obra, disposició dels permisos corresponents, control de seguretat i direcció 
d’obra dels treballs facturats al Consorci Alba-Ter, adjudicats per l’Ajuntament de Gualta, anirà a càrrec 
d’aquest organisme, dins la globalitat del projecte. De la mateixa manera, la responsabilitat civil recaurà, 
també, en l’Ajuntament de Gualta, promotor de l’esmentat projecte, al qual el Consorci Alba-Ter hi 
participa, només, aportant-hi una quantitat al seu finançament.  
 
CINQUÈ.- Els treballs que es porten a terme en relació a l’actuació objecte d’aquest conveni s’hauran 
d’haver finalitzat abans del dia 30 de novembre de 2012, però això no obsta la necessitat de fer-ne un 
manteniment posterior per part de l’Ajuntament de Gualta. 
 
SISÈ.- L’ajuntament de Gualta es compromet a contractar les actuacions a que fa referència aquest 
conveni, d’acord amb el què preveu el RDL 3/2011 de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
SETÈ.- Serà causa de resolució d’aquest conveni: 

d) L’ incompliment de les parts en qualsevol obligació derivada d’aquest conveni 
e) Comú acord de les parts 
f) Qualsevol altre causa reconeguda per la legislació vigent 

 
VUITÈ.- Aquest conveni serà vigent a partir de la seva signatura i fins a la total consecució del seu 
projecte, sense admetre prorroga, sens perjudici de que ambdues parts puguin acordar la signatura d’un 
nou conveni. 
 
NOVÈ.- 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 Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les tres parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte en 
la data i en el lloc indicats en l’encapçalament del mateix. 
 
JAUME FONTEVILA I TARABAL, Alcalde de Gualta;  JORDI MUNELL I GARCIA, President del Consorci Alba-
Ter; JOSEP NADAL I RIUS, Secretari Ajuntament de Gualta i MARIA VICTÒRIA COLOM I CANAL, Secretària 
del Consorci Alba-Ter” 

 

 
Sense més intervencions, s’aprova aquest punt per unamimitat. 
 
 
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ AGBAR 
 
EL gerent explica que s’ha estat fent contactes amb l’empresa AGBAR, la qual ja havia 
col·laborat amb el Consorci Alba-Ter en diferents ocasions i que ha mostrat la seva 
voluntat de realitzar una nova col·laboració amb el Consorci Alba-Ter, a través d’una 
aportació econòmica durant el present any, que servirà per a realitzar les accions 
recollides al present conveni. 
 
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.- Facultar 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 AGBAR S. A.  
 
 
Annex 
 
“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA “FUNDACIÓ AGBAR , CENTRE D’ESTUDIS I 

INVESTIGACIÓ DEL MEDI AMBIENT” I EL “CONSORCI ALBA-TER” 

 
REUNITS: 
 
D’una part, la Sra. Victòria Eugènia Martínez Fraile, amb DNI 35.040.349 X com a Gerent de la FUNDACIÓ 
AGBAR, CENTRE D’ESTUDIS I INVESTIGACIONS DEL MEDI AMBIENT (en endavant la Fundació Agbar), 
Fundació privada subjecta a legislació de Catalunya, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat 
de Catalunya amb el núm. 269, amb domicili a Cornellà de Llobregat (Barcelona), carretera de Sant Joan 
Despí, 1, 08940 amb CIF núm. G-58120353. segons escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, D. 
Francisco Armas Omedes en data 16 de setembre de 2011, amb el número 2.328 del seu protocol. 
 
D’altra part, JORDI MUNELL I GARCIA, en nom i representació del CONSORCI ALBA-TER, (d’ara endavant, 
el Consorci), com a entitat pública de caràcter associatiu domiciliada a Manlleu (Barcelona), Plaça Fra 
Bernadí, 6, amb CIF: P-0800060F i data d’inscripció en el registre d’entitats locals de Catalunya 
29/06/1998 i amb el codi d’identificació 98140330008, en la seva condició de PRESIDENT, fruit de l’acord 
de l’Assemblea General celebrada a Girona el dia 11 d’octubre de 2011, on fou nomenat President del 
Consorci Alba-Ter.  
 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la seva capacitat per a la formalització del present conveni de 
col·laboració i  
 

EXPOSEN : 
 

I. Que la Fundació Agbar és una Fundació Privada, que té per objecte promoure i fomentar, sense 
ànim de lucre, accions sobre sostenibilitat o desenvolupament sostenible en els seus tres vectors 
de protecció del medi ambient, d’equitat social i de creixement econòmic, mitjançant la 
investigació, la innovació i la difusió del coneixement. La Fundació Agbar vetllarà per la millora de 
la qualitat de vida de l’ésser humà, i per això podrà desenvolupar activitats científiques, culturals, 
benèfiques i docents, i dins de les esmentades finalitats genèriques, la Fundació Agbar procurarà 
realitzar o desenvolupar diferents activitats o funcions en la mesura en què ho permetin els seus 
recursos econòmics. 

II. Que el Consorci Alba Ter és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica 
pròpia, capaç de crear i gestionar serveis o activitats d’interès comú partint sempre de la 
iniciativa social. 

III. Que el Consorci Alba Ter, tal i com preveu el Reial Decret 1270/2003, pel règim fiscal especial 
establert a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo” atès que compleix tots els requisits establerts 
a l’article 3er de l’esmentada Llei, es pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge 
segons estableix l’article 16è de la Llei 49/2002. 

IV. Que el Consorci Alba-Ter com a ens gestor i impulsor de la Ruta del Ter (ruta ciclable i senderista 
que uneix el naixement del riu a Ulldeter a Setcases fins a la desembocadura a la Gola del Ter a 
Torroella de Montgrí-l’Estartit), ha constatat unes necessitats de millora per part dels usuaris i 
visitants de la Ruta del Ter ciclable detallades a l’Annex I d’aquest conveni. 

V. Que la  Fundació Agbar està interessada a col·laborar econòmicament amb el Consorci Alba Ter 
en el seu projecte de millora de la Ruta del Ter ciclable., i el Consorci Alba Ter en rebre aquesta 
aportació econòmica. 

VI. Que de conformitat amb el que s’ha exposat, les parts convenen en formalitzar el present 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ que es subjectarà a les següents, 

 



 
CLÀUSULES : 

 
I. Caràcter i objecte del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter de conveni de col·laboració entre la  Fundació Agbar i el Consorci Alba Ter, i té 
com a objecte principal col·laborar –mitjançant l’aportació econòmica segons la clàusula segona - en el 
projecte de millora de la ruta del Ter ciclable detallat a l’annex I del present conveni. 
 
II. Aportació econòmica 
 
La Fundació Agbar es compromet a realitzar una aportació econòmica de 10.000 € (deu mil euros), 
quantitat a abonar abans del 30 de juny de 2012. L’aportació econòmica es realitzarà mitjançant 
transferència bancària al número de compte que el Consorci Alba Ter  té a UNNIM BANC, número 2107-
1001-90-3390529865 
Que l’esmentada quantitat és entregada amb caràcter de col·laboració  en el termes previstos en l’article 
25 de la Llei 49/2002. 
 
El Consorci Alba Ter farà arribar a la Fundació Agbar el certificat acreditatiu de l’ aportació en els termes 
que es disposen la citada Llei 49/2002, de 23 de desembre i al Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre. 
 
III. Altres drets i Obligacions de les parts 
 
En virtut del present conveni Consorci Alba Ter s’obliga a: 
 

a) Realitzar les tasques descrites en l’Annex I del present conveni. 
b) Donar la major difusió possible a la col·laboració de la Fundació Agbar a tota la papereria, i 

cartelleria del projecte detallat a l’Annex I inclosa la pàgina web. La imatge corporativa o 
logotip que es difondrà serà  el de la Fundació Agbar. 

c) Fer una roda de premsa quan finalitzin els treballs presentant els resultats de l’inventari i 
inaugurar oficialment la font dels embassaments, la qual estarà degudament senyalitzada i 
constarà que s’ha executat gràcies al patrocini de la Fundació Agbar.  

d) Convidar als representants de la Fundació Agbar a tots aquells actes i inauguracions organitzats 
en relació al  projecte detallat a l’expositiu I. 

e)  Informar puntualment a la Fundació Agbar de la evolució de les tasques realitzades i de la 
aplicació de l’aportació econòmica entregada. 

La Fundació Agbar s’obliga amb el Consorci Alba Ter a: 
 
a) Aportar l’ajuda econòmica en la forma i terminis establerts a la segona clàusula. 
b) Cedir l’ús no exclusiu, temporal i als únics efectes del compliment del present conveni de la 

seva imatge corporativa o logotip. Aquesta cessió temporal i no exclusiva no comporta cap dret 
de propietat sobre la imatge, marca o logotip a favor de el Consorci Alba Ter. 

c) Les obligacions que per la Fundació Agbar s’assumeixen en virtut del present conveni es limiten 
única i exclusivament al pagament de la quantitat indicada a la clàusula segona, i, en 
conseqüència, la Fundació Agbar no té, ni vincle, ni responsabilitats, ni cap relació amb el 
personal que intervingui al projecte de millora ni amb  cap altre tercer que, per qualsevol causa 
o concepte, pugui relacionar-se amb el projecte. 

 
Per la seva part, la Fundació Agbar tindrà dret a: 
 
a) Examinar i aprovar prèviament l’aplicació que es realitzarà de la seva imatge corporativa. 
b) Publicar i difondre pels seus propis medis, si així ho decideix, ja sigui en publicacions, pàgines web 

o per qualsevol altre mitjà, la seva col·laboració amb el Consorci Alba Ter. 
 

IV. Vigència 
 
Aquest conveni marc de col·laboració i mecenatge entra en vigor amb efectes el dia de la signatura del 
conveni i finalitzarà el dia 20 de juny de 2013 i podrà ser renovat o ampliat per acord exprés d’ambdues 
parts, excloent-se expressament la pròrroga automàtica. 

V. Extinció del Conveni  
 



El present conveni s’extingirà per les següents causes: 
a) Per mutu acord de les parts; 
b) Per incompliment de les obligacions contractuals per qualsevol de les parts, a instància de la 

part complidora; 
c) Per la no realització per part de el Consorci Alba Ter de les activitats descrites a la Clàusula  

Primera en els terminis indicats. 
d) Per les causes generals del dret. 

 
En qualsevol cas, quan l’extinció provoqui  o causi danys i perjudicis, la part perjudicada podrà 
reclamar el rescabalament i/o indemnitzacions que procedeixin. 
 
VI. Cessió  
 
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, total o parcialment, per cap d’elles sense 
el previ consentiment per escrit de l’altra part. 
 
 
 
 
VII. Llei Aplicable  
 
El present conveni revesteix la qualificació jurídic – tributària de Conveni de col·laboració empresarial en 
activitats d’interès general en els termes del que disposa l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, i es per això que la difusió per part de el Consorci Alba Ter de la participació de la Fundació 
Agbar, com a entitat patrocinadora en les activitats objecte d’aquesta col·laboració no constitueix una 
prestació de serveis als efectes de l’impost sobre el Valor Afegit (IVA), i les quantitats lliurades amb 
aquest motiu rebran el tractament fiscal exposat al referit article 25 de la Llei 49/2002. 
 
VIII. Resolució de controvèrsies  
 
Per resoldre qualsevol discrepància en la interpretació o aplicació del present conveni les Parts, amb 
expressa renúncia al fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten expressament a la jurisdicció i 
competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.  

 
IX. Notificacions  
 
Totes les notificacions que les parts del present conveni hagin de realitzar-se en relació al mateix es 
dirigiran per escrit a les persones i adreces detallades a l’encapçalament del present conveni. 
 
X. Tractament de dades de caràcter personal  
 
Ambdues parts es comprometen a tractar les dades personals a les que haguessin pogut tenir accés en 
compliment del present conveni de conforme a allò disposat a la LOPD 15/1999, no podent aplicar-los ni 
utilitzar-los per a finalitats diferents de les establertes en aquest conveni, ni comunicar-los, ni cedir-los a 
tercers. 
 
 
I, perquè així consti, als efectes oportuns, queda formalitzat aquest conveni que les dues parts signen com 
a prova de conformitat, en exemplar duplicat, en el lloc i en la data anteriorment indicats. 
 
Per la Fundació AGBAR Sra. Victòria Eugènia Martínez Fraile, Gerent i pel Consorci Alba-Ter Sr. Jordi 
Munell i Garcia, President” 
 

 
El president valora aquesta aportació d’AGBAR. EL gerent comenta que el dia 10 de 
juliol es firmarà a la seu d’AGBAR, amb una posterior visita a les instal·lacions de la 
Torre Agbar i un dinar amb el president de la Fundació Agbar, afegint-hi que si algun 
membre del Consell de Govern vol ser-hi present, ho comuniqui el més aviat possible. 
S’aprova, sense més intervencions, aquest punt per unanimitat. 
 
 
9.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2011 



 
El gerent explica que des de la Diputació de Barcelona, ens que representa els 
municipis integrants del Consorci Alba-Ter dins la seva conca, a la comarca d’Osona,  
el seu president ha dictat un decret pel qual s’aprova la proposta de la Directora de 
Serveis de Suport a la Coordinació General, amb número d’expedient 2012/1887  i 
objecte de subvenció “Subvenció al Consorci Alba-Ter per a col·laborar en el 
finançament de les seves activitats generals 2011” per import total de 10.000,00 euros.  
 
En aquest sentit, des de la Diputació de Barcelona es sol·licita fer efectiu l’acord 
d’acceptació d’aquest import mitjançant la seva aprovació en el Consell de Govern. 
 
Per l’exposat, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona d’import 
total 10.000 €, referent a la col·laboració d’aquest ens amb el Consorci Alba-Ter per a 
l’anualitat de 2011. 
 
Segon.- Notificar l’acceptació de la subvenció a la Diputació de Barcelona. 
 
El President explica que fa un parell de setmana es va fer una reunió amb el President 
de la Diputació de Barcelona, per a fer possible una nova aportació per l’any 2012, 
juntament al Sr. Pere Prat, Vice-President del Consorci i Diputat d’aquest ens. Sense 
més, s’aprova aquesta acceptació de l’esmentada subvenció, per unanimitat. 
 
 
10.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’EMPRESA FIBRAN 
 

     
El President explica que s’han fet dues visites a l’empresa FIBRAN, amb seu a Sant 
Joan de les Abadesses i amb forts vincles amb la comarca del Ripollès, per part del Sr. 
Ramon Roqué, el Gerent, i el mateix President. L’empresa ha mostrat la seva voluntat 
de col·laboració amb les activitats i les finalitats recollides en els Estatuts del Consorci 
Alba-Ter, a través d’una aportació durant el present any.  
 
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.- Facultar 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 FIBRAN S. A.  
 
 
Annex:  
 
“CONVENI ENTRE L’EMPRESA FIBRAN SA I EL CONSORCI ALBA-TER, PER A LA 
COL·LABORACIÓ EN ACTUACIONS TERRITORIALS EN L’ÀMBIT DEL RIU TER 
 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el senyor JOSEP BOSCH i LLADO , en qualitat de Director General de l’empresa FIBRAN SA 
 



i, d’una altra, 
 
El senyor JORDI MUNELL I GARCIA, president del Consorci Alba Ter, 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. 
 
Actua assistit per la secretària del Consorci, senyora Maria Victòria Colom i Canal. 
 
Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per a subscriure el present conveni de col·laboració i  
 
MANIFESTEN: 
 
I.-L’empresa FIBRAN SA porta a terme la seva activitat empresarial i productiva en el marc de la comarca 
del Ripollès, dins el municipi de Sant Joan de les Abadesses, i amb un vincle estret amb el riu Ter. 
 
II.-  El Consorci Alba Ter treballa activament per a promoure el desenvolupament territorial del seu àmbit 
d’actuació, ja sigui des del vessant públic amb la col·laboració dels Ajuntaments, Consells Comarcals i 
altres ens públics, com amb la implicació de la iniciativa privada d’aquest territori. 
 
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 convenis, 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. Aquest règim és extrapolable a l’establiment de 
col·laboració entre l’administració i els particulars, quan tenen per objecte igualment la millora en la gestió 
dels serveis o de les condicions de desenvolupament de les competències amb l’objectiu de la satisfacció 
de l’interès general. 
 
En compliment del mateix principi l’art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula la possibilitat genèrica (encara que 
sigui referint-se al supòsit d’acabament convencional dels procediments) d’establiment de convenis entre 
l’administració pública i subjectes sotmesos al dret privat que tinguin per objecte “la satisfacció de l’interès 
públic”. 
 
L’art. 4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic exclou de la seva aplicació 
aquells convenis que pugui concertar l’administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret 
privat. L’art. 25 del mateix text legal estableix amb caràcter general que les administracions públiques 
podran incloure als seus contractes (i per extensió als convenis subscrits) els contractes, pactes i 
condicions que tinguin per convenient sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament 
jurídics o als principis de la bona administració.   
 
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueix a l’ens local 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. 
 
Atenent doncs als antecedents esmentats i d’acord amb els fonaments de dret que els són d’aplicació, 
ambdues parts 
 
CONVENEN: 
 
PRIMER.-  L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’empresa FIBRAN SA i el 
Consorci Alba Ter per tal de coparticipar en actuacions de caràcter general, sempre dins les finalitats del 
Consorci Alba-Ter establertes als seus Estatuts.  
 
SEGON.-  En base a aquesta coparticipació, l’empresa FIBRAN SA farà una aportació de 3.000 € (tres-mil 
Euros) al Consorci Alba-Ter durant l’any 2012, en concepte de col·laboració per a possibilitar la realització 
d’actuacions diverses del Consorci Alba-Ter. 
 



TERCER.- El Consorci Alba-Ter publicitarà i difondrà aquesta col·laboració mitjançant el logotip de 
l’empresa en les actuacions realitzades, així com mitjançant altres vies que l’empresa consideri apropiades 
(nota de premsa, roda de premsa, etc.) 
 
QUART.- Serà causa de resolució d’aquest conveni: 

g) L’ incompliment de les parts en qualsevol obligació derivada d’aquest conveni 
h) Comú acord de les parts 
i) Qualsevol altre causa reconeguda per la legislació vigent 

 
CINQUÈ.- Aquest conveni serà vigent a partir de la seva signatura i fins a la finalització de l’any 2012, 
sens perjudici de que ambdues parts puguin acordar la signatura d’una pròrroga o d’un nou conveni. 
 
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 Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les dues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte en 
la data i en el lloc indicats en l’encapçalament del mateix. 
 
JOSEP BOSCH i LLADO Director General de Fibran SA,  JORDI MUNELL I GARCIA President del Consorci 
Alba-Ter i MARIA VICTÒRIA COLOM I CANAL Secretària del Consorci Alba-Ter” 

 

 
El Sr. Ramon Roqué explica que cal valorar aquesta aportació, que pensa que va en 
bona línia de la implicació de les empreses privades del territori. S’aprova el punt per 
unanimitat. 
 
 
11.- CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ “TER ACTIU” 
 
El gerent explica que des de l’equip tècnic del Consorci Alba-Ter, conscients de les 
necessitats d’adaptació als nous temps, a les noves realitats econòmiques, socials, 
polítiques i a les noves oportunitats de recerca de finançaments, es creu oportuna la 
creació d’un ens que aplegui el sector privat i el propi ens públic, per a seguir 
consolidant la feina realitzada fins al moment. Actualment, el Consorci Alba-Ter treballa 
activament a través de diferents estratègies per a desenvolupar el conjunt de municipis 
fluvials, protegir i divulgar el seu patrimoni natural i cultural, i en definitiva potenciar la 
possibilitats de desenvolupament territorial. En l’esmentat nou marc econòmic i social, 
es fa imprescindible establir lligams sòlids de cooperació entre les entitats públiques i 
les iniciatives privades, fet que permetrà treballar plegats i de forma coordinada per 
assolir les fites de desenvolupament d’aquest territori, augmentant-ne la seva 
competitivitat, optant a majors àmbits de finançament, optimitzant-ne les possibilitats i 
les sinèrgies, i, en definitiva, obrir una nova etapa en el treball del Consorci Alba-Ter 
que permeti majors possibilitats d’execució de projectes i iniciatives que siguin 
susceptibles de generar riquesa i ocupació en el territori. Fruit d’aquests antecedents i 
amb aquesta vocació, el Consorci impulsa la creació d’una associació, amb la finalitat 
de complementar les tasques que es duen a terme des d’aquest ens públic, de la mà 
d’altres agents implicats (entitats, fundacions, món científic o educatiu i, molt 
especialment, la iniciativa privada) per a fomentar, de forma conjunta i cooperada, un 
desenvolupament territorial integral. El gerent proposa la possibilitat d’anomenar-la 
“Ter Actiu”. 
 
El Sr. Genís Dalmau comenta que cal no fer competència amb el Consorci de les Vies 
Verdes. Així mateix, comenta que ha de quedar molt clar que es tracta d’un ens mixt 
público-privat, atès que això ens donarà moltes possibilitats de cercar nous 
finançaments en el futur. Explica que l’origen d’aquesta proposta neix de la reunió a la 



Subdirecció General de Turisme, on es va recalcar la importància de ser un ens mixt 
amb els agents privats a dins. Comenta també que cal treballar perquè la 
responsabilitat social corporativa de les empreses sigui l’eina per aconseguir 
finançament per part dels ens privats. Així mateix, comenta que cal afegir el concepte 
“persones físiques” a l’article 4. 
 
El Sr. Pere Pujolràs comenta el fet que li sembla molt bé que es faci l’ens paral·lel, si 
bé cal seguir tenint en compte que els objectius i les prioritats del Consorci han de 
seguir essent el nostre principal pal de paller.  
 
La Secretària i l’Interventor manifesten la necessitat d’avaluar les implicacions 
pressupostàries i organitzatives que representa la creació d’un ens paral·lel. 
 
El president i el Sr. Jordi Fàbrega manifesten que ha de ser una eina i un instrument, i 
que s’ha de simplificar al màxim el seu funcionament. Això ha de suposar una despesa 
mínima, una única assemblea a l’any que podria ser feta després de l’Assemblea del 
Consorci Alba-Ter, no tenir personal adscrit, etc.  
 
El Sr. Fàbrega també diu que els Estatuts han de poder permetre el fet de decidir qui 
ha de ser el president (es proposa que sigui el President del Consorci Alba-Ter), però 
en tot cas, les qüestions més tècniques poden ser treballades més endavant. 
 
Es proposa delegar al gerent del Consorci, la iniciació dels tràmits necessaris per a la 
creació de l’esmentada associació i així poder-ho aprovar, si hi ha l’acord per part de 
tots els membres, la propera tardor (al setembre pel Consell de Govern i a l’octubre 
per Assemblea).  
 
 
12.- INFORME DE GERÈNCIA. 

 
 
El gerent explica que 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 20 de 
juny (període comprès entre el 19 d’abril de 2012 i 14 de juny de 2012). 
 
 

 19 d’abril. 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Quim Pou per valorar la possibilitat de 
sol·licitar un projecte Life a la nova convocatòria i parlar dels camps d’estiu. 

 20 d’abril. 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Pau Masramon i el Sr. Aleix Pagès de 
l’Ateneu Naturalista sobre la presentació del llibre “El transvament del Ter” 

 23 d’abril. 9:15h. Manlleu. Reunió amb els Srs. Ricard Aceves i Ricard Gorjals, 
sobre les actuacions de neteges de lleres a Osona del projecte d’Endesa 

 24 d’abril. 10h. Girona. Reunió amb el Sr. Manel Poch i la Sra. Anna Ribas per 
plantejar el curs d’estiu pel 2013, lligat amb el Projecte Life. 

 25 d’abril. 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Juanjo Ortega, de Talp Comunicació, per 
plantejar la proposta d’estratègies de Turisme del Consorci. 



 26 d’abril. 10h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Carles Garcia del MIT, per diversos 
projectes entre el Consorci i el Museu Industrial del Ter. 

 26 d’abril. 11h. Manlleu. Reunió amb la Sra. Núria Serrallonga, per temes de 
promoció turística a la Ruta del Ter. 

 26 d’abril, 12:30h. Manlleu Reunions successives amb representants d’Unnim, 
CX i La Caixa, a Manlleu, per qüestions econòmiques i claus d’accés als 
comptes. 

 27 d’abril. 9h. Salt. Reunió amb el Sr. Toni Llobet, per a la possibilitat d’edició 
del llibre “Fauna i Flora del riu Ter”. 

 27 d’abril. 11h. Girona. Reunió amb el president, la Sra. Àfrica Masó i el Sr. 
Josep Maria Corominas a DipSalut, per possible col·laboració. 

 2 de maig. 9h. Salt. Reunió amb el Sr. Quim Pou per a la presentació d’un 
possible Projecte Life. 

 4 de maig. 10h. Sant Joan de les Abadesses. Reunió amb el president i el Sr. 
Ramon Roqué, amb el gerent de l’empresa Fibran, per possible col·laboració. 

 9 de maig. Manlleu, Roda, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses. Filmació del 
reportatge per Espai Terra amb la Sra. Cori Calero i altres tècnics de TV3. 

 10 de maig. Manlleu. Reunió amb el Sr. Ferran Pèlach, auditoria interna del 
Projecte Life. 

 11 de maig. Amer. Visita a l’empresa Hipra, amb el Sr. Miquel de Soy, per a 
possible col·laboració. 

 11 de maig. 13h. Girona. Reunió amb la Sra. Maria Guirado, de l’Obra Social de 
“La Caixa”, per a projectes pel 2012. 

 14 de maig. 10:30h. Queralbs. Reunió amb el president, l’alcaldessa de 
Queralbs i tècnics de Ribes de Freser, per al projecte de les centrals. 

 14 de maig. 13h. Ripoll. Reunió a l’Ajuntament per a possibilitats de creació de 
la nova associació. 

 15 de maig. Vilablareix. Reunió amb el Sr. Josep Delàs, de Tragsa, pel conveni 
de contractació i pel projecte de millores a la Ruta del Ter. 

 16 de maig. Salt, Jafre, Bescanó, Sant Gregori, Girona. Visita i posterior reunió 
amb la Sra. Ainhoa d’Arquistade, tècnica del Projecte Life. 

 17 de maig. 9;30h. Vic. Reunió amb Pilar Elvira, juntament a l’interventor, per a 
qüestions de possibilitats de facturació i l’IVA del Consorci Alba-Ter. 

 17 de maig, 11:30h. Ripoll. Rodatge pel programa Espai Terra, amb la Sra. Cori 
Calero, a Sant Joan de les Abadesses i a Ripoll. 

 18 de maig, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Ivan Bustamante, per a qüestions del 
Projecte Life al seu àmbit dins de Salt. 

 23 de maig, 12h. Barcelona. Reunió amb el Sr. Miquel Rafa, director de la 
Fundació Caixa Catalunya, per a possibles col·laboracions. 

 24 de maig, 10h. Manlleu. Reunió de treball a l’interventor, per a qüestions de 
liquidació del pressupost de 2011. 

 28 de maig, 9h. Salt. Reunió amb el Sr. Aleix Pagès, per temes de coordinació 
de l’exposició BiodiversiTer i per temes de la presentació del llibre del Ter. 

 29 de maig, 9h. Manlleu. Reunió amb l’Interventor i la Secretària del Consorci, 
per qüestions diverses econòmiques i d’administració del Consorci. 

 29 de maig, 10h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Pere Prat, per diferents aspectes 
relatius a temes econòmics del Consorci. 

 30 de maig, 8h. Girona. Visita a Alcaldia de l’Ajuntament de Girona per a lliurar 
exemplars del llibre “El Transvasament del Ter”. 

 30 de maig, 9h. Girona. Visita al Sr. Narcís Piferrer, Aigües de Girona, Salt i 
Sarrià de Ter, per a lliurar un exemplar del llibre “El Transvasament del Ter”. 



 30 de maig, 14h. Mas Badia. Reunió amb el Sr. Francesc Camps per preparar la 
presentació del llibre i per comentar aspectes de gestió d’aigua al Baix Ter. 

 31 de maig, 10h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Jordi Serra, Alcalde de Roda de 
Ter, per necessitats de neteja del riu al municipi. 

 31 de maig, 12h. Ripoll. Reunió amb el President, per despatxar qüestions 
diverses. 

 4 de juny, 9h. Barcelona. Ponència, conjuntament a Dolors Roset, en el marc 
d’una jornada sobre projectes europeus, explicant l’experiència del Consorci. 

 5 de juny, 10h. Sant Joan A. Reunió conjuntament als Srs. Jordi Munell i Ramon 
Roqué, amb el gerent de Fibran, Sr. Josep Bosch, per possible col·laboració. 

 5 de juny, 11h. Sant Joan de les Abadesses. Visita a la zona de Cal Gat 
juntament al Sr. Ramon Roqué, per comprovar l’estat de l’itinerari. 

 5 de juny, 12h. Sant Joan A. Reunió amb els Srs. Agustí Fajula, Albert Castells, 
Enric Palau i Ramon Roqué, per l’inici de les actuacions del PUOSC. 

 5 de juny, 13:30h. Sant Joan A. Visita, juntament a Estel Sleep, Montse Piña, 
Agustí Fajula i el Sr. Ramon Roqué, al tram de la Ruta del Ter de Can Repunxó. 

 5 de juny, 17:30h. Girona. Reunió juntament al President del Consorci, amb el 
Sr. Jaume Torramadé, President de la Diputació de Girona, pel conveni del LIFE 

 5 de juny, 19:30h. Girona. Assistència i participació en substitució del President, 
a la taula rodona sobre cabals del Ter, organitzat per Amics de la Unesco. 

 6 de juny. 10h. Salt. Jornada interna sobre Patrimoni Natural, amb tècnics del 
Consorci i els Srs. Ivan Bustamante, Jaume Vicens, Maria Guirado i Àlex Rocas. 

 7 de juny, 9h. Puigcerdà. Assistència a la jornada organitzada per l’EICT, per 
possibles col·laboracions amb projectes transfronterers en temàtiques naturals. 

 8 de juny, 10h. Banyoles. Reunió amb els Srs. Miquel Campos, Quim Pou i 
Carles Feo, per explorar possibilitats de realització d’un projecte LIFE conjunts. 

 11 de juny, 9:30h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Pere Prat, per diferents aspectes 
relatius a temes econòmics del Consorci. 

 12 de juny, 17h. Girona. Reunió amb la Sra. Dolors Reig per a l’organització de 
la presentació del llibre d’Ignasi Aldomà a Girona a primers de juliol. 

 14 de juny, 13h. Amer. Reunió amb el Sr. Miquel Desoi, per a la possible 
col·laboració de l’empresa HIPRA al Consorci Alba-Ter. 

 
 
Paral·lelament a les reunions, visites, assistència a jornades tècniques, presentacions i 
realització de conferències, el gerent explica que ha coordinat les tasques tècniques i 
administratives durant aquest període, amb especial dedicació a projectes com el 
POCTEFA, Life Riparia Ter, etc. així com buscar oportunitats de realitzar nous projectes 
al territori de l’àmbit d’estudi a través d’empreses privades. Igualment ha destinat 
novament molt esforços a qüestions econòmiques.  
 
Sense cap més qüestió, s’aprova aquest punt. 
 
 
13.- INFORMACIONS DIVERSES. 

 
 
El gerent explica diferents qüestions relatives als següents punts informatius: 
 

a) Situació de tresoreria 
 



El gerent i l’Interventor expliquen que la tresoreria és positiva en el 
moment actual. Així mateix, es comenta que el gerent i l’Interventor varen 
fer una visita a la seu d’Hisenda de Vic, i es va confirmar el fet que el 
Consorci pot emetre factures amb IVA (tret d’aquelles referents a 
Ajuntaments consorciats, que són sense l’IVA, i tret dels projectes 
europeus que n’estan especialment exempts) 
 
b) Gestions diverses a empreses i institucions 
 
El gerent explica les gestions dutes a terme a les diferents empreses 
(Hipra, Fibran, Endesa, Agbar i altres properament als municipi de Sarrià de 
Ter, de Cervià, etc.). Es valoren positivament aquestes gestions i es creu 
convenient seguir duent a terme aquesta tasca. 
 
c) Sessions MCRIT  
 
El gerent explica que es va dur a terme el dia 6 de de juny la darrera sessió 
de definició d’estratègies de futur, en aquest cas amb agents de Patrimoni 
Natural; fou productiva i interessant i quan es tinguin les conclusions, es 
lliurarà als membres del Consell de Govern les conclusions. 
 
d) Estat del Projecte Life 
 
El gerent explica l’estat de les obres, actuacions i estat del projecte Life 
Riparia-Ter (obres, exposició itinerant, qüestions econòmiques, etc.). Així 
mateix comenta que s’està estudiant la possibilitat de sol·licitar-ne un de 
nou. 
 
e) Estat del Projecte Interreg 
 
El gerent explica l’estat del projecte Interreg Poctefa, del qual aquest 
mateix matí s’ha fet la darrera sortida d’intercanvi de coneixements amb els 
socis de la Catalunya Nord, a casa nostra (ara en quedaran dues al seu 
territori). Tal i com s’ha aprovat avui, es proposen els destins de les 
quantitats romanents en l’actualitat. 
 
f) Canvis a la web, InfoTer, imatge, nom 
 
El gerent explica que des de l’equip tècnic del Consorci es creu convenient 
la millora d’alguns aspectes interns del Consorci Alba-Ter, entre els quals 
en destaca la web, l’InfoTer, o fins i tot aspectes més visualitsables cap a 
l’exterior, com són el nom o el logotip. S’acorda, després de comentaris del 
President i el gerent, de fer propostes de disseny i a la propera sessió del 
Consell de Govern es decidiria aquest canvi d’imatge, que no suposaria un 
canvi de nom oficial (ja que per això caldria canviar els Estatuts, com 
recorda la Sra. Secretària). 
 
 

Sense més qüestions, es passa el darrer punt de l’ordre del dia.  
 
 

14.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 



El gerent explica que el passat 18 d’abril es va signar un conveni entre l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses i el Consorci Alba-Ter, per a la realització d’actuacions de 
millora de la Ruta del Ter al seu pas per Sant Joan de les Abadesses, gràcies a l’ajut 
del PUOSC. Aquest conveni recollia la voluntat de l’esmentat Ajuntament per a finançar 
les actuacions, avançant l’import de les factures al Consorci Alba-Ter, responsable de la 
contractació i adjudicació de les actuacions, el qual retornaria l’import íntegrament un 
cop l’hagués rebut per part de la Generalitat de Catalunya a través del PUOSC. 
Tanmateix, atès que el PUOSC finança fins a un 95% de l’actuació, l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses aportarà el 5% restant, segons projecte una quantitat de 
2.028, 86 €. Es proposa, doncs,  
 
 Proposta: 
 

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses i el Consorci Alba-Ter, i aprovat en data 18 d’abril de 2012 en sessió 
del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en virtut de la qual l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses col·labora en l’execució de l’esmentada actuació amb una 
aportació de 2.028, 86 €, equivalent al 5% d’aquesta. 

 
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les 

Abadesses. 
 

L’alcalde de Sant Joan de les Abadesses diu que està disposat a fer aquesta 
contribució, agraint novament l’aportació del Consorci a través del PUOSC per a poder 
fer possible aquesta millora de la Ruta del Ter. Sense més qüestions s’aprova aquest 
punt per unanimitat. 
 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 18:55h 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  
 
 
 


