
 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 

Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 05/12 
Caràcter: Ordinari 
Data: 21 de novembre de 2012 
Horari: de 16h a 18h de la tarda 
Lloc: Seu del Centre de Visitants del Gironès, a Sarrià de Ter. 
 

Composició 

 
 
Hi assisteixen: 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Jordi Munell i Garcia 
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 convidats a la sessió hi assisteixen els representants de: 
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 Vic: Sr. Josep Rafús i Isern 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burgués 
Ajuntament de Salt: Sra. Rosa Pòrtulas i Viladomat 
Consell Comarcal de La Selva: Moisès Garcia i Milans (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 

 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 19 de setembre de 2012 
2. Ratificació Decrets de Presidència 
3. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Vic per al manteniment de la Ruta 

del Gurri 
4. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Gurb per al manteniment de la Ruta 

del Gurri 
5. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Les Masies de Roda per al 

manteniment de la Ruta del Gurri 
6. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Roda de Ter per al manteniment de 

la Ruta del Gurri 
7. Aprovació de la memòria valorada de les millores de la Ruta del Ter redactat 

per l’empresa TRAGSA 
8. Aprovació de l’inventari de fonts de la Ruta del Ter realitzat gràcies a l’aportació 

d’AGBAR 
9. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per al 

manteniment de l’itinerari de Cal Gat 
10. Aprovació de l’expedient de contractació de les actuacions per a l’eliminació de 

la budleia a l’Alt Ter a través de l’aportació de l’Obra Social La Caixa –Diputació 
de Girona 

11. Informe de gerència 
12. Informacions diverses  

a) Visites a ens i empreses (Medichem, Esteve Química, hidroelèctriques, 
Gas Natural, Hipra, Visita Director General Medi Natural, visites 
Ajuntaments, etc.) 

b) Nous Ajuntaments consorciats o en procés (Tavertet, Pardines, 
Campelles, Molló;  Montesquiu, Osor)  

c) Actuacions i obres (Interreg, Life, obres Endesa, Ruta el Gurri, nou tram 
Ruta del Ter a Sant Joan de les Abadesses, Ruta del Freser, Activitat 
Festival de les Aus, Obra Social La Caixa – Diputació de Girona, etc.) 

d) Nous projectes presentats o en preparació (Projecte Life Potamo-Fauna, 
Eurodistricte, Euroregió, Projectes Innovadors del SOC, Fundación 
Biodiversidad, estratègia Interreg 2014, prestació serveis neteja lleres 
ACA, Cercle de l’Aigua, AODL, Dipsalut, concurs fotografia naturalista, 
etc.) 

e) Pressupost i plantilla 2013 
f) Assemblea i proper Consell de Govern 

13. Mocions o temes per urgència 
14. 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. Sarrià de Ter, 21 de novembre 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 19 DE SETEMBRE DE 
2012. 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 19 de setembre 
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.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA  
 
El Gerent explica que cal ratificar els Decrets de Presidència signats pel President Sr. 
Jordi Munell i Garcia, corresponents al període entre el 19 de setembre de 2012  i el 21 
de novembre de 2012, que s’adjunten a continuació. 
 

2.1._ D’acord amb el Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 
15 d’octubre de 2012, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord:  
 
Primer.-  Ratificar la resolució signada pel president senyor Jordi Munell i Garcia, en 
data 15 d’octubre de 2012, amb el següent contingut: 
 
“La Diputació de Girona conjuntament amb la Fundació La Caixa tenen signat un conveni de col·laboració 
emmarcat dins el  Projecte per la preservació i difusió dels valors naturals de la Demarcació de Girona, per 
l’anualitat 2012. 
  
En aquest context el Consorci Alba-Ter ha preparat un informe realitzat pels serveis tècnics del Consorci 
en relació al projecte de control d’espècies al·lòctones invasores que causen una problemàtica ambiental 
en alguns trams del nostre riu, “Control de la budleia (Buddleja davidii Franchet)”, amb la finalitat de 
donar continuïtat al projecte dut a terme per part del Consorci els últims anys. 
 
Per tot això,  
 
 
HE RESOLT, 
 
Primer.- Prendre el compromís de continuar mantenint els hàbitats fluvials a través de l’eliminació i 
control de la budleia (Buddleja davidii) i, per tant, de garantir durant 5 anys el manteniment de les 
actuacions que es financen a través d’aquest projecte de preservació i difusió dels valors naturals de la 
Demarcació de Girona de la Diputació de Girona (Conveni de col·laboració Fundació “La Caixa”) 
 
Segon.- Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió que 
se celebri, per a la seva ratificació.” 

 
 

2.2._ D’acord amb el Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 
5 de novembre de 2012, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 



Primer.-  Ratificar la resolució signada pel president senyor Jordi Munell i Garcia, en 
data 5 de novembre de 2012, amb el següent contingut: 
 
 
“El Servei d’Ocupació de Catalunya, ha obert una convocatòria de subvencions denominada Projectes 
Innovadors i experimentals. Convocatòria 2012-2013. 
  
En aquest context el Consorci Alba-Ter ha preparat el projecte “Creació d’un clúster territorial al Ter: una 
oportunitat per a la innovació en l’ocupació social a través de l’economia verda i la valorització del 
territori”, que vol presentar a la convocatòria esmentada.  
 
Per tot això,  
 
HE RESOLT, 
 
Primer – Aprovar el projecte “Creació d’un clúster territorial al Ter: una oportunitat per a la innovació en 
l’ocupació social a través de l’economia verda i la valorització del territori”. 
 
Segon- Sol·licitar al Servei d’ocupació de Catalunya una subvenció de 44.550,00 euros per la convocatòria 
de subvencions denominada Projectes Innovadors i experimentals. Convocatòria 2012-2013 .  
 
Tercer –  Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió 
que se celebri, per a la seva ratificació.” 

 
Sense més intervencions, s’aprova aquest punt per unanimitat. 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE VIC PER AL 
MANTENIMENT DE LA RUTA DEL GURRI 
 
El gerent explica que des del Consorci Alba-Ter s’ha treballat des de fa temps en 
constituir una xarxa d’itineraris tot seguint els afluents fins enllaçar amb la Ruta del 
Ter. A través del Pla Únic d’Obres i Serveis concedit per la Generalitat de Catalunya i 
en col·laboració amb els ajuntaments de Vic, Gurb, Les Masies de Roda i Roda de Ter, 
s’ha impulsat la creació de la Ruta del Gurri, itinerari de 12’5 quilòmetres que 
transcorre al llarg del riu Gurri entre Vic i Roda de Ter. Durant els darrers mesos, el 
Consorci Alba-Ter, amb la col·laboració dels esmentats ajuntaments, ha dut a terme la 
realització de les obres d’adequació de la Ruta del Gurri, després del procés de licitació, 
guanyat per l’empresa del tercer sector TAC-OSONA. Les presents obres han inclòs 
també el vessant d’ús públic, amb la col·locació de plafons, indicacions i altres 
senyalitzacions, amb la vocació que sigui un itinerari d’enllaç entre Vic i la resta de 
municipi per on transcorre, i l’itinerari principal de la Ruta del Ter. Les millores 
presentades per l’empresa guanyadora incloïen el manteniment durant tres anys 
(2013, 2014 i 2015) de l’esmentat itinerari de la Ruta del Gurri, però cal garantir pel 
futur, el manteniment de la Ruta a partir de l’any 2016, objectiu del present conveni 
que es signa amb l’Ajuntament de Vic. 
 
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 l’Ajuntament de Vic.  
 



ANNEX: 
 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VIC I EL CONSORCI ALBA-TER, PER 
AL MANTENIMENT DEL TRAM DE LA RUTA DEL GURRI AL PAS PEL TERME MUNICIPAL DE VIC 
 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE VIC NIF P0829900J, representat pel seu Alcalde, Sr. Josep M. Vila d’Abadal i Serra 
assistit per la secretària, Pilar Lobera CAlvo, 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, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis concedit per la Generalitat de Catalunya i 
en col·laboració amb els ajuntaments de Vic, Gurb, Les Masies de Roda i Roda de Ter, ha impulsat la 
creació de la Ruta del Gurri, itinerari de 12’5 quilòmetres que transcorre al llarg del riu Gurri entre Vic i 
Roda de Ter. 
 
II.- Al llarg dels darrers mesos, el Consorci Alba-Ter, amb la col·laboració dels esmentats ajuntaments, ha 
dut a terme la realització de les obres d’adequació de la Ruta del Gurri, després del procés de licitació, 
guanyat per l’empresa del tercer sector TAC-OSONA. 
 
III.- Les presents obres han inclòs també el vessant d’ús públic, amb la col·locació de plafons, indicacions 
i altres senyalitzacions, amb la vocació que sigui un itinerari d’enllaç entre Vic i la resta de municipi per on 
transcorre, i l’itinerari principal de la Ruta del Ter. 
 
IV.- Les millores presentades per l’empresa guanyadora incloïen el manteniment durant tres anys (2013, 
2014 i 2015) de l’esmentat itinerari de la Ruta del Gurri. 
 
V- L’Ajuntament de Vic té interès en mantenir el tram d’itinerari que passa pel seu terme municipal, en 
bon estat durant els propers anys, juntament a altres zones verdes i d’ús públic del municipi, amb la 
finalitat de facilitar-ne el seu ús públic i permetre’n una utilització com a espai educatiu, recreatiu, de 
passeig, de lleure i de gaudi. 
 
 
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 Vic i el 
Consorci Alba-Ter, per dur a terme les actuacions de manteniment de la Ruta del Gurri, els seus cartells i 
plafons, a partir de l’any de finalització de les tasques de manteniment assumides per part de l’empresa 
TAC-Osona, executora de les obres de millora. 
 
SEGON.- D’acord amb el present conveni, l’organisme que assumirà el seu manteniment en el tram per 
on la Ruta del Gurri transcorre pel seu terme municipal, un cop transcorregut aquest termini de tres anys, 
serà l’Ajuntament de Vic, a partir de l’any 2016. 
 

TERCER.- L’Ajuntament de Vic, en virtut de tot allò exposat anteriorment, es compromet a assumir el 
manteniment d’aquest tram de Ruta del Gurri, de manera que vetllarà pel seu bon estat. 
 
QUART.- Atès que és interès d’ambdues parts el coneixement i ús públic de la Ruta del Gurri, el Consorci 
del Ter es compromet a vetllar per la difusió d’aquesta ruta en el marc general de les taques que porta a 
terme per potenciar la Ruta del Ter. 
 
CINQUÈ.- 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 

 
SISÈ.- La vigència d’aquest conveni té des de 1 de gener de 2016 i fins transcorreguts quatre anys. 
S’entendrà prorrogat tàcitament per anualitat successives si cap de les parts manifesta el contrari amb 
l’antel·lació de tres mesos, restant condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
vigent. 
 
SETÈ.- 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. 
 
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                                                       Pel Consorci Alba-Ter 
L’Alcalde                                                                   El president 
Josep M. Vila d’Abadal i Serra                                 Jordi Munell i Garcia 
 
La Secretària                                                                La Secretària 
Pilar Lobera Calvo                                                       Victòria Colom i Canal” 

 
 
Sense cap intervenció, i de forma conjunta als propers tres junts, s’aproven els tres 
convenis relatius a la Ruta del Gurri. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE GURB PER AL 
MANTENIMENT DE LA RUTA DEL GURRI 
 
Com s’ha explicat anteriorment, el Gerent comenta que des del Consorci Alba-Ter s’ha 
treballat des de fa temps en constituir una xarxa d’itineraris tot seguint els afluents fins 
enllaçar amb la Ruta del Ter. A través del Pla Únic d’Obres i Serveis concedit per la 
Generalitat de Catalunya i en col·laboració amb els ajuntaments de Vic, Gurb, Les 



Masies de Roda i Roda de Ter, s’ha impulsat la creació de la Ruta del Gurri, itinerari de 
12’5 quilòmetres que transcorre al llarg del riu Gurri entre Vic i Roda de Ter. Durant els 
darrers mesos, el Consorci Alba-Ter, amb la col·laboració dels esmentats ajuntaments, 
ha dut a terme la realització de les obres d’adequació de la Ruta del Gurri, després del 
procés de licitació, guanyat per l’empresa del tercer sector TAC-OSONA. Les presents 
obres han inclòs també el vessant d’ús públic, amb la col·locació de plafons, 
indicacions i altres senyalitzacions, amb la vocació que sigui un itinerari d’enllaç entre 
Vic i la resta de municipi per on transcorre, i l’itinerari principal de la Ruta del Ter. Les 
millores presentades per l’empresa guanyadora incloïen el manteniment durant tres 
anys (2013, 2014 i 2015) de l’esmentat itinerari de la Ruta del Gurri, però cal garantir 
pel futur, el manteniment de la Ruta a partir de l’any 2016, objectiu del present 
conveni que es signa amb l’Ajuntament de Gurb. 
 
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 l’Ajuntament de Gurb  
 
ANNEX 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GURB I EL CONSORCI ALBA-TER, 
PER AL MANTENIMENT DEL TRAM DE LA RUTA DEL GURRI AL PAS PEL TERME MUNICIPAL DE 
GURB 
 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE GURB, NIF P0809900D, representat pel seu Alcalde, Sr. Joan Roca i Tió assistit per la 
secretària, Maria Angels Azorín i Armela, 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, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis concedit per la Generalitat de Catalunya i 
en col·laboració amb els ajuntaments de Vic, Gurb, Les Masies de Roda i Roda de Ter, ha impulsat la 
creació de la Ruta del Gurri, itinerari de 12’5 quilòmetres que transcorre al llarg del riu Gurri entre Vic i 
Roda de Ter. 
 
II.- Al llarg dels darrers mesos, el Consorci Alba-Ter, amb la col·laboració dels esmentats ajuntaments, ha 
dut a terme la realització de les obres d’adequació de la Ruta del Gurri, després del procés de licitació, 
guanyat per l’empresa del tercer sector TAC-OSONA. 
 
III.- Les presents obres han inclós també el vessant d’ús públic, amb la col·locació de plafons, indicacions 
i altres senyalitzacions, amb la vocació que sigui un itinerari d’enllaç entre Vic i la resta de municipi per on 
transcorre, i l’itinerari principal de la Ruta del Ter. 
 
IV.- Les millores presentades per l’empresa guanyadora incloïen el manteniment durant tres anys (2013, 
2014 i 2015) de l’esmentat itinerari de la Ruta del Gurri. 
 



V- L’Ajuntament de Gurb té interès en mantenir el tram d’itinerari que passa pel seu terme municipal, en 
bon estat durant els propers anys, juntament a altres zones verdes i d’ús públic del municipi, amb la 
finalitat de facilitar-ne el seu ús públic i permetre’n una utilització com a espai educatiu, recreatiu, de 
passeig, de lleure i de gaudi. 
 
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 Gurb i el 
Consorci Alba-Ter, per dur a terme les actuacions de manteniment de la Ruta del Gurri els seus cartells i 
plafons, a partir de l’any de finalització de les tasques de manteniment assumides per part de l’empresa 
TAC-Osona, executora de les obres de millora. 
 
SEGON.- D’acord amb el present conveni, l’organisme que assumirà el seu manteniment en el tram per 
on la Ruta del Gurri transcorre pel seu terme municipal, un cop transcorregut aquest termini de tres anys, 
serà l’Ajuntament de Gurb, a partir de l’any 2016. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Gurb, en virtut de tot allò exposat anteriorment, es compromet a assumir el 
manteniment d’aquest tram de Ruta del Gurri, de manera que vetllarà pel seu bon estat. 
 
QUART.- Atès que és interès d’ambdues parts el coneixement i ús públic de la Ruta del Gurri, el Consorci 
del Ter es compromet a vetllar per la difusió d’aquesta ruta en el marc general de les taques que porta a 
terme per potenciar la Ruta del Ter. 
 
CINQUÈ.- 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 

 
SISÈ.- La vigència d’aquest conveni té efectes des del dia 1 de gener de 2016 i fins transcorreguts quatre 
anys. S’entendrà prorrogat tàcitament per anualitat successives si cap de les parts manifesta el contrari 
amb l’antel·lació de tres mesos, restant condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost vigent. 
 
SETÈ.- 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. 
 



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                                                       Pel Consorci Alba-Ter 
L’Alcalde                                                                   El president 
Joan Roca i Tió                                                         Jordi Munell i Garcia 
 
La Secretària                                                           La Secretària 
Maria Angels Azorín i Armela                                    Victòria Colom i Canal” 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LES MASIES DE RODA 
PER AL MANTENIMENT DE LA RUTA DEL GURRI 
 
Com s’ha explicat anteriorment, el Gerent comenta que des del Consorci Alba-Ter s’ha 
treballat des de fa temps en constituir una xarxa d’itineraris tot seguint els afluents fins 
enllaçar amb la Ruta del Ter. A través del Pla Únic d’Obres i Serveis concedit per la 
Generalitat de Catalunya i en col·laboració amb els ajuntaments de Vic, Gurb, Les 
Masies de Roda i Roda de Ter, s’ha impulsat la creació de la Ruta del Gurri, itinerari de 
12’5 quilòmetres que transcorre al llarg del riu Gurri entre Vic i Roda de Ter. Durant els 
darrers mesos, el Consorci Alba-Ter, amb la col·laboració dels esmentats ajuntaments, 
ha dut a terme la realització de les obres d’adequació de la Ruta del Gurri, després del 
procés de licitació, guanyat per l’empresa del tercer sector TAC-OSONA. Les presents 
obres han inclòs també el vessant d’ús públic, amb la col·locació de plafons, 
indicacions i altres senyalitzacions, amb la vocació que sigui un itinerari d’enllaç entre 
Vic i la resta de municipi per on transcorre, i l’itinerari principal de la Ruta del Ter. Les 
millores presentades per l’empresa guanyadora incloïen el manteniment durant tres 
anys (2013, 2014 i 2015) de l’esmentat itinerari de la Ruta del Gurri, però cal garantir 
pel futur, el manteniment de la Ruta a partir de l’any 2016, objectiu del present 
conveni que es signa amb l’Ajuntament de Les Masies de Roda. 
 
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 l’Ajuntament de Les Masies de Roda.  
 
 
ANNEX: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES MAISES DE RODA I EL 
CONSORCI ALBA-TER, PER AL MANTENIMENT DEL TRAM DE LA RUTA DEL GURRI AL PAS PEL 
TERME MUNICIPAL DE MASIES DE RODA 
 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE MASIES DE RODA, NIF P0811500H, representat pel seu Alcalde, Sr. Ramon Isern 
Serrabasa assistit per la secretària, Imma Freixanet Casademunt 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, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis concedit per la Generalitat de Catalunya i 
en col·laboració amb els ajuntaments de Vic, Gurb, Les Masies de Roda i Roda de Ter, ha impulsat la 
creació de la Ruta del Gurri, itinerari de 12’5 quilòmetres que transcorre al llarg del riu Gurri entre Vic i 
Roda de Ter. 
 
II.- Al llarg dels darrers mesos, el Consorci Alba-Ter, amb la col·laboració dels esmentats ajuntaments, ha 
dut a terme la realització de les obres d’adequació de la Ruta del Gurri, després del procés de licitació, 
guanyat per l’empresa del tercer sector TAC-OSONA. 
 
III.- Les presents obres han inclós també el vessant d’ús públic, amb la col·locació de plafons, indicacions 
i altres senyalitzacions, amb la vocació que sigui un itinerari d’enllaç entre Vic i la resta de municipi per on 
transcorre, i l’itinerari principal de la Ruta del Ter. 
 
IV.- Les millores presentades per l’empresa guanyadora incloïen el manteniment durant tres anys (2013, 
2014 i 2015) de l’esmentat itinerari de la Ruta del Gurri. 
 
V- L’Ajuntament de Les Masies de Roda té interès en mantenir el tram d’itinerari que passa pel seu terme 
municipal, en bon estat durant els propers anys, juntament a altres zones verdes i d’ús públic del municipi, 
amb la finalitat de facilitar-ne el seu ús públic i permetre’n una utilització com a espai educatiu, recreatiu, 
de passeig, de lleure i de gaudi. 
 
 
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 Les 
Masies de Roda i el Consorci Alba-Ter, per dur a terme les actuacions de manteniment de la Ruta del 



Gurri, els seus cartells i plafons, a partir de l’any de finalització de les tasques de manteniment assumides 
per part de l’empresa TAC-Osona, executora de les obres de millora. 
 
SEGON.- D’acord amb el present conveni, l’organisme que assumirà el seu manteniment en el tram per 
on la Ruta del Gurri transcorre pel seu terme municipal, un cop transcorregut aquest termini de tres anys, 
serà l’Ajuntament de Les Masies de Roda, a partir de l’any 2016. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Les Masies de Roda, en virtut de tot allò exposat anteriorment, es compromet 
a assumir el manteniment d’aquest tram de Ruta del Gurri, de manera que vetllarà pel seu bon estat. 
 
QUART.- Atès que és interès d’ambdues parts el coneixement i ús públic de la Ruta del Gurri, el Consorci 
del Ter es compromet a vetllar per la difusió d’aquesta ruta en el marc general de les taques que porta a 
terme per potenciar la Ruta del Ter. 
 
CINQUÈ.- 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 

 
SISÈ.- La vigència d’aquest conveni té efectes des del dia 1 de gener de 2016 i fins transcorreguts quatre 
anys. S’entendrà prorrogat tàcitament per anualitat successives si cap de les parts manifesta el contrari 
amb l’antel·lació de tres mesos, restant condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost vigent. 
 
SETÈ.- 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. 
 
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                                                       Pel Consorci Alba-Ter 
L’Alcalde                                                                   El president 
Ramon Isern Serrabasa                                            Jordi Munell i Garcia 
 
La Secretària                                                              La Secretària 
Imma Freixanet Casademunt                                       Victòria Colom i Canal” 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER PER AL 
MANTENIMENT DE LA RUTA DEL GURRI 
 
Com s’ha explicat anteriorment, el Gerent comenta que des del Consorci Alba-Ter s’ha 
treballat des de fa temps en constituir una xarxa d’itineraris tot seguint els afluents fins 
enllaçar amb la Ruta del Ter. A través del Pla Únic d’Obres i Serveis concedit per la 
Generalitat de Catalunya i en col·laboració amb els ajuntaments de Vic, Gurb, Les 
Masies de Roda i Roda de Ter, s’ha impulsat la creació de la Ruta del Gurri, itinerari de 
12’5 quilòmetres que transcorre al llarg del riu Gurri entre Vic i Roda de Ter. Durant els 
darrers mesos, el Consorci Alba-Ter, amb la col·laboració dels esmentats ajuntaments, 
ha dut a terme la realització de les obres d’adequació de la Ruta del Gurri, després del 
procés de licitació, guanyat per l’empresa del tercer sector TAC-OSONA. Les presents 
obres han inclòs també el vessant d’ús públic, amb la col·locació de plafons, 
indicacions i altres senyalitzacions, amb la vocació que sigui un itinerari d’enllaç entre 
Vic i la resta de municipi per on transcorre, i l’itinerari principal de la Ruta del Ter. Les 
millores presentades per l’empresa guanyadora incloïen el manteniment durant tres 
anys (2013, 2014 i 2015) de l’esmentat itinerari de la Ruta del Gurri, però cal garantir 
pel futur, el manteniment de la Ruta a partir de l’any 2016, objectiu del present 
conveni que es signa amb l’Ajuntament de Roda de 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 a l’Ajuntament de Roda de Ter.  
 
ANNEX: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER I EL CONSORCI 
ALBA-TER, PER AL MANTENIMENT DEL TRAM DE LA RUTA DEL GURRI AL PAS PEL TERME 
MUNICIPAL DE RODA DE TER 
 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE RODA DE TER, NIF P0818200H, representat pel seu Alcalde, Sr. Jordi Serra i Macià 
assistit per la secretària, Montserrat Tintó Gimbernat, 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, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis concedit per la Generalitat de Catalunya i 
en col·laboració amb els ajuntaments de Vic, Gurb, Les Masies de Roda i Roda de Ter, ha impulsat la 
creació de la Ruta del Gurri, itinerari de 12’5 quilòmetres que transcorre al llarg del riu Gurri entre Vic i 
Roda de Ter. 
 
II.- Al llarg dels darrers mesos, el Consorci Alba-Ter, amb la col·laboració dels esmentats ajuntaments, ha 
dut a terme la realització de les obres d’adequació de la Ruta del Gurri, després del procés de licitació, 
guanyat per l’empresa del tercer sector TAC-OSONA. 
 
III.- Les presents obres han inclós també el vessant d’ús públic, amb la col·locació de plafons, indicacions 
i altres senyalitzacions, amb la vocació que sigui un itinerari d’enllaç entre Vic i la resta de municipi per on 
transcorre, i l’itinerari principal de la Ruta del Ter. 
 
IV.- Les millores presentades per l’empresa guanyadora incloïen el manteniment durant tres anys (2013, 
2014 i 2015) de l’esmentat itinerari de la Ruta del Gurri. 
 
V- L’Ajuntament de Roda de Ter té interès en mantenir el tram d’itinerari que passa pel seu terme 
municipal, en bon estat durant els propers anys, juntament a altres zones verdes i d’ús públic del municipi, 
amb la finalitat de facilitar-ne el seu ús públic i permetre’n una utilització com a espai educatiu, recreatiu, 
de passeig, de lleure i de gaudi. 
 
 
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 Roda de 
Ter i el Consorci Alba-Ter, per dur a terme les actuacions de manteniment de la Ruta del Gurri, els seus 
cartells i plafons, a partir de l’any de finalització de les tasques de manteniment assumides per part de 
l’empresa TAC-Osona, executora de les obres de millora. 
 
SEGON.- D’acord amb el present conveni, l’organisme que assumirà el seu manteniment en el tram per 
on la Ruta del Gurri transcorre pel seu terme municipal, un cop transcorregut aquest termini de tres anys, 
serà l’Ajuntament de Roda de Ter, a partir de l’any 2016. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Roda de Ter, en virtut de tot allò exposat anteriorment, es compromet a 
assumir el manteniment d’aquest tram de Ruta del Gurri, de manera que vetllarà pel seu bon estat. 
 
QUART.- Atès que és interès d’ambdues parts el coneixement i ús públic de la Ruta del Gurri, el Consorci 
del Ter es compromet a vetllar per la difusió d’aquesta ruta en el marc general de les taques que porta a 
terme per potenciar la Ruta del Ter. 
 
CINQUÈ.- 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 

 
SISÈ.- La vigència d’aquest conveni té efectes des del dia 1 de gener de 2016 i fins transcorreguts quatre 
anys. S’entendrà prorrogat tàcitament per anualitat successives si cap de les parts manifesta el contrari 
amb l’antel·lació de tres mesos, restant condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost vigent. 
 
SETÈ.- 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. 
 
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                                                       Pel Consorci Alba-Ter 
L’Alcalde                                                                   El president 
Jordi Serra i Macià                                                     Jordi Munell i Garcia 
 
La Secretària                                                               La Secretària 
Montserrat Tintó Gimbernat                                    Victòria Colom i Canal” 

 

S’aprova per unanimitat la proposta. 



7.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES MILLORES DE LA RUTA 
DEL TER REDACTAT PER L’EMPRESA TRAGSA 
 
El gerent explica que des del Consorci del Ter s’ha treballat perquè la Ruta del Ter 
pugui anar millorant els trams on les condicions físiques i orogràfiques condicionen 
algunes problemàtiques pel que fa a l’estat adequat dels camins per on transcorre 
aquesta ruta. Amb la finalitat de comptar amb un projecte global que contempli a nivell 
tècnic aquestes millores, l’empresa Tragsa s’ha avingut a desenvolupar-lo, per poder 
posteriorment sol·licitar-ne la seva execució a través de les convocatòries que realitza 
Caminos Naturales dins del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o 
altres oportunitats que es puguin trobar. Per tant, es proposa al Consell de Govern la 
seva aprovació. 
 
El Sr. Pujolràs diu que seria interessant poder enviar una carta als Ajuntaments, 
notificant-los l’existència d’aquest document i que el consorci el posa a la seva 
disposició per si volen consultar-lo. El Sr. Roqué hi afegeix que seria bo afegir a la 
carta que poden acollir-se al PUOSC o altres fonts de finançament per poder tirar 
endavant alguns trams de la Ruta del Ter contemplats al projecte, sempre de comú 
acord al Consorci del Ter. S’aprova el punt per unanimitat. 
 
 
8.- APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE FONTS DE LA RUTA DEL TER REALITZAT 
GRÀCIES A L’APORTACIÓ D’AGBAR 
 
El Gerent explica que gràcies a la contribució de l’empresa AGBAR, s’ha pogut realitzar 
l’encàrrec per a comptar amb un inventari de les fonts presents al llarg de la Ruta del 
Ter. Aquest inventari, que serà presentat públicament juntament a l’adequació d’una 
font al tram de la Ruta del Ter propera als embassaments, ha estat realitzat a través 
de la Universitat de Girona per la geògrafa Ester Batlle, i es proposa la seva aprovació. 
 
El Sr. Pere Lluís Garcia, i també el Sr. Pujolràs comenten que seria interessant poder 
enviar també una carta als Ajuntaments, notificant-los l’existència d’aquest document i 
que el consorci el posa a la seva disposició per si volen consultar-lo. S’aprova el punt, 
sense més comentaris. 
 
 
9.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES PER AL MANTENIMENT DE L’ITINERARI DE CAL GAT 
 
El Gerent, i també el Sr. Roqué, expliquen que per tal de garantir el correcte 
manteniment de l’itinerari de Cal Gat, proper a la Ruta del Ter al terme municipal de 
Sant Joan de les Abadesses, es proposa l’aprovació d’un conveni pel qual l’Ajuntament 
d’aquesta localitat es compromet a assumir-ne el seu manteniment periòdic.  
 
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 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 AL MANTENIMENT DE L’ITINERARI DE NATURA DE CAL GAT, T.M. 
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, 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, a través d’un  projecte de millora dels Espais Naturals inclosos dins la Xarxa 
Natura 2000, va impulsar l’any 2003 la creació de l’itinerari natural de Cal Gat, que transcorre al llarg del 
riu i les seves ribes, en l’àmbit del sector del pantà de Cal Gat, amb la vocació de ser un espai natural 
visitable. 
 
II.- Al llarg d’aquests anys, amb el deteriorament del pas del temps i a causa d’un escàs manteniment, 
tant l’itinerari com els cartells, plafons i l’aguait d’observació de fauna fluvial, han quedat en un estat que 
no faciliten ni conviden al seu ús públic, raó per la qual fou creat l’itinerari.  
 
III.- Durant l’any 2012, s’estan duent a terme accions de millora i condicionament d’aquest itinerari, com 
també els seus plafons, cartells i aguait, gràcies al finançament aconseguit per part del Consorci Alba-Ter 
a través de fons diversos. 
 
III.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses té interès i capacitat en mantenir aquest espai en bon 
estat durant els propers anys, juntament a altres zones verdes i d’ús públic del municipi, amb la finalitat 
de facilitar-ne el seu ús públic i permetre’n una utilització com a espai educatiu, recreatiu, de passeig, de 
lleure i de gaudi. 
 
 
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 manteniment de l’itinerari 
de Cal Gat, l’aguait, els seus cartells i plafons, així com els accessos a aquest. 
 
 
SEGON.- D’acord amb el present conveni, l’organisme que assumirà el seu manteniment, un cop 
recuperades i restaurades les condicions originals dels plafons, cartells, senyals, l’aguait i l’itinerari serà 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en virtut de tot allò exposat anteriorment, es 
compromet a incorporar el manteniment d’aquest espai dins el conjunt de zones verdes del seu municipi, 
de manera que vetllarà pel seu bon estat durant, com a mínim, els propers 10 anys. 
 
 
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) 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, com a 
mínim, d’aquí a 10 anys. 
 
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                                                       Pel Consorci Alba-Ter 
L’Alcalde                                                                 El president 
Ramon Roqué i Riu                                                 Jordi Munell i Garcia 
 
La Secretària     La Secretària 
Raquel Costa     Mª. Victòria Colom i Canal” 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
10.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS  
DEL PROJECTE “CONTROL I ELIMINACIÓ DE BUDDJLEJA A LA CAPÇALERA 
DEL RIU TER” 
 
El Gerent, i també la Secretària Sra. Colom expliquen que, atès l’expedient instruït en 
virtut de provisió de presidència del 19 de novembre de 2012, ordenant la incoació 
d’expedient administratiu amb la finalitat de contractar la realització dels treballs de 
control de vegetació exòtica invasora a través mètodes físics lligats al projecte “Control 
i eliminació de buddleja a la capçalera del riu 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 pel procediment negociat sense 
publicitat i convocatòria de licitació del contracte de serveis per  realització dels treballs 
de control de vegetació exòtica invasora a través mètodes físics lligats al projecte 
“Control i eliminació de buddleja a la capçalera del riu Ter” “, amb càrrec a la partida 
172A 22799 del pressupost de despeses per a l’exercici 2012, per un import de 18.520 
euros (IVA NO inclòs). 
 
SEGON-. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el 
contracte de serveis per l’execució de les actuacions incloses al projecte “Control i 
eliminació de buddleja a la capçalera del riu Ter”  
 
TERCER.- Convocar procediment negociat sense publicitat com a forma d’adjudicació 
del contracte  de serveis per  realització “treballs de control de vegetació exòtica 
invasora a través mètodes físics lligats al projecte “Control i eliminació de buddleja a la 
capçalera del riu 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.  
 
Manlleu, 21 de novembre de 2012. 
 
S’aprova el punt per unanimitat 
 
 
11.- INFORME DE GERÈNCIA 
 
Com en totes les realitzacions dels Consells de Govern, i en virtut de 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, el Gerent 
explica gestions fetes al llarg dels mesos anteriors. 
 
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 19 de 



setembre (període comprès entre el 19 de setembre de 2012 i 17 de novembre de 
2012). 

 

 19 de setembre, 12h. Salt. Reunió amb el Sr. Miquel Campos i el Sr. Quim Pou 
per definir el nou Projecte Life “Potamo-Fauna”. 

 19 de setembre, 14h. Salt. Dinar i posterior realització de la sessió ordinària del 
Consell de Govern del Consorci. 

 20 de setembre, 10h. Manlleu. Reunió amb l’interventor pel pagament de 
factures pendents diverses. 

 21 de setembre, 9:30h. Sant Joan A. Roda de Premsa per les millores a la Ruta 
amb el Sr. Jordi Munell, Sr. Ramon Roqué i representants de Fundació MAP. 

 21 de setembre, 12h. Banyoles. Reunió amb el Sr. Miquel Campos i el Sr. Quim 
Pou per definir el nou Projecte Life “Potamo-Fauna”. 

 24 de setembre, 10h. Sant Joan de les Abadesses. Reunió amb el Sr. Josep 
Bosch, pel conveni de 

 24 de setembre, 11h. Ripoll. Reunió amb el Sr. Ferran González, de Gedena, pel 
suport de l’entitat al nou projecte Life “Potamo-Fauna”. 

 24 de setembre, 12h. Banyoles. Reunió amb el Sr. Miquel Campos i el Sr. Quim 
Pou per definir el nou Projecte Life “Potamo-Fauna”. 

 24 de setembre, 18h. Anglès. Presentació del Consorci del Ter en una jornada 
de “bloggers”, organitzada pel Patronat de Turisme de la Costa Brava. 

 25 de setembre, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Miquel Patiño de l’empresa Ter 
Trans Vilanna, per possibilitat d’encàrrec d’actuacions. 

 26 de setembre, 8:30h. Salt. Reunió amb el Sr. Josep Jovani, de l’empresa 
Minuartia, pel manteniment de les actuacions del Projecte Life. 

 28 de setembre, 9h. Salt i Jafre. Visita amb al President i tècnics, amb el Dr. 
Gral. De M.N. Josep Escorihuela, Sra. Concha Marchante i Sr. Lluís Balaguer. 

 1 d’octubre, 11h. Manlleu. Reunió amb l’interventor i la Secretària per diferents 
qüestions d’administració del Consorci. 

 2 d’octubre, 8:30h. Girona. Reunió amb el Sr. Carlos Baserba de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, per la possibilitat de signar el conveni de manteniment. 

 2 d’octubre, 11h. Amer. Reunió juntament al Sr. Moisès Garcia Milans, amb el 
Director General d’HIPRA, per possibilitat de col·laboració. 

 3 d’octubre, 9h. Banyuls de la Marenda. Visita a Banyuls i altres espais de 
l’entorn, dins les sortides amb els socis del projecte POCTEFA. 

 4 d’octubre, 13h. Girona. Reunió amb el Sr. Xavier Tristán, Gerent del Consorci 
de la Costa Brava, per la possibilitat que el Consorci del Ter esdevingui una ELA 

 5 d’octubre. 13h. Salt. Reunió amb la Sra. Alba Casals de l’associació “El Blauet” 
per preparar la jornada d’anellament d’ocells a Salt, dins el Festival de les Aus. 

 7 d’octubre, 9h. Salt. Realització en col·laboració amb “El Blauet” per preparar 
la Jornada d’anellament d’ocells a Salt, dins el Festival de les Aus. 

 8 d’octubre, 12h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Quim Gutiérrez per a 
l’assessorament en les noves contractacions de telefonia i internet. 

 9 d’octubre, 10:30h. Barcelona. Reunió amb el Sr. Daniel Ortiz, de l’empresa 
Esteve Químics, per la possibilitat de col·laboració amb el Consorci. 

 10 d’octubre, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Toni Llobet per la possibilitat d’editar 
material didàctic del riu Ter. 

 11 d’octubre, 10h. Sant Quirze de Besora. Reunió amb el President i 
l’alcaldessa, Sr. Rosa Vestit, en relació a actuacions possibles al municipi. 

 11 d’octubre, 14h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Marc Ordeix, del CERM, per 
actuacions de millora de lleres a diferents llocs d’Osona gràcies a Endesa. 



 15 d’octubre, 8h. Salt. Denúncia a Mossos d’Esquadra pel robatori d’una tablet 
de l’Exposició BiodiversiTer dins el local del magatzem de la Coma-Cros. 

 16 d’octubre. 9h. Vic. Assistència a la jornada del Cercle de l’Aigua organitzada 
per la Universitat de Vic i AGBAR. 

 17 d’octubre, 13h. Salt. Reunió amb el Sr. Jordi Sunyer, per qüestions de 
senyalització de la Ruta del Freser. 

 19 d’octubre, 9h. Llançà. Assistència a la jornada organitzada pel Consorci 
Terra de Pas sobre actuacions territorials i cooperació transfronterera. 

 22 d’octubre, 10h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Pere Prat i l’Interventor, per 
treballar en el pressupost de 2013. 

 23 d’octubre, 9:30h. Salt. Reunió amb la Sra. Anna Ribas, per preparar la 
International Summer School, congrés del Projecte Life Riparia-Ter. 

 24 d’octubre, 10h. Celrà. Reunió amb el Sr. José Luís Rodríguez per la possible 
col·laboració de l’empresa Medichem amb el Consorci. 

 25 d’octubre, 10h. Torelló. Reunió amb la Sra. Natàlia Pérez, gerent del 
Consorci del Ges, Orís i Bisaura, per col·laboracions conjuntes. 

 26 d’octubre, 9h. Banys d’Arles i Gorges de la Fou. Visita de camp dins les 
sortides d’intercanvi d’experiències amb els socis del projecte POCTEFA. 

 30 d’octubre, 9h. Salt i Bescanó. Visita de camp juntament al Sr. Enric Bisbe de 
l’empresa Galanthus, per les actuacions d’eliminació d’invasores del Life. 

 30 d’octubre, 11h. Ripoll. Reunió i posterior dinar amb el President, el Vice-
President 1er i l’Interventor, per definir el pressupost de l’any 2013. 

 5 de novembre, 10h. Manlleu. Reunió amb la Sra. Anna Jiménez per la 
participació com a membre del jurat del Premi Plana de Vic. 

 5 de novembre, 11h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Lluís Victori, per l’interès en 
activitats de promoció turística del Consorci del Ter. 

 6 de novembre, 11h. Ripoll. Reunió amb la Sra. Hermínia Ordeix, gerent de la 
Fundació MAP, per presentació del projecte del Clúster del Ter. 

 7 de novembre, 12:30h. Salt. Reunió amb el Sr. Josep Ma Tura d’AGBAR, per 
possible realització d’una jornada amb el Consorci dins el Cercle de l’Aigua. 

 8 de novembre, 12:30h. Barcelona. Reunió amb la Sra. Anna Sabartés, 
Directora de l’Euroregió, per la convocatòria d’ajuts del 2013. 

 9 de novembre, 12h. Jafre. Visita de camp per veure l’estat de les actuacions 
del Projecte Life de Jafre. 

 9 de novembre, 13h. Torroella de Montgrí. Reunió amb el Sr. Josep Capellà, per 
la possibilitat de realització de candidatura conjunta pel nou Poctefa 2014-2020. 

 12 de novembre, 9h. Manlleu. Reunió amb el Vice-President del Consorci, Sr. 
Pere Prat, per qüestions de pressupost. 

 13 de novembre, 8h. Salt. Reunió amb el Sr. Josep Delàs, de l’empresa 
TRAGSA, pel projecte de millores de la Ruta del Ter. 

 13 de novembre, 10h. Salt. Reunió amb la Sra. Esther Batlle, per l’inventari de 
fonts fet gràcies a l’aportació d’AGBAR. 

 14 de novembre, 9:30h. Sant Joan de les Abadesses. Reunió amb l’alcalde, Sr. 
Ramon Roqué per les millores de la Ruta del Ter al tram de Sant Joan. 

 14 de novembre, 10h. Sant Joan de les A. Reunió amb l’alcalde i els Srs. Jordi 
Bartés i Daniel Balenyà, per col·laboracions de les centrals hidroelèctriques. 

 15 de novembre, 11h. Barcelona. Reunió amb els Srs. Membrillo i Sr. Raúl 
García, per possible col·laboració de l’empresa Gas Natural. 

 16 de novembre, 11h. Milis, Oristano. Realització de conferència sobre el 
Consorci en el marc d’una jornada per a la creació d’un consorci a Sardenya. 

 17 de novembre, 17h. L’Alguer. Realització d’una conferència sobre el Consorci 
del Ter en el marc de l’AlgueroRosa, Sardenya. 



 
 
 
El Gerent explica que paral·lelament a les reunions, visites, assistència a jornades 
tècniques, presentacions i realització de conferències, 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 a través d’empreses privades i a través de noves 
oportunitats de projectes per al futur. Igualment s’han destinat novament molt 
esforços a qüestions econòmiques, per buscar finançament per estructura i per 
projectes. 
 
S’aprova el punt per unanimitat, sense comentaris. 
 
 
12.- INFORMACIONS DIVERSES. 

 
 
Informacions diverses: 

 
a) Visites a ens i empreses (Medichem, Esteve Química, hidroelèctriques, 

Gas Natural, Hipra, Visita Director General Medi Natural, visites 
Ajuntaments, etc.). 

 
El Gerent explica que aquests darrers mesos s’ha insistit molt en la recerca 
de finançament a través de la visita a diferents empreses, en el especial les 
esmentades en aquest punt, sense oblidar-ne d’altres amb qui es va iniciar 
relació en mesos anteriors (Endesa, Fibran, Fonter, etc.). A més, s’ha rebut 
la visita del Director General de Medi Natural a les obres del Life, i així 
mateix s’han fet visites a diferents Ajuntaments per conèixer les seves 
peticions, inquietuds, etc. 
 
El Sr. Munell explica que ha parlat amb el Sr. Carcolé, gerent de l’ACA, i li 
ha comentat que a partir de la signatura d’Acciona pel que fa a la gestió 
d’ATLL, serà el moment d’anar a demanar col·laboració pel Consorci. A 
més, el Sr. Carcolé s’ha ofert a acompanyar el Consorci del Ter. Pel que fa 
a les hidroelèctriques, després d’intervencions dels Sr. Roqué, Sr. Pujolràs i 
Sr. Gaietà Garcia, es creu oportú seguir fent-hi èmfasi i oferint serveis. La 
Sra. Payeró també comenta que és interessant seguir treballant la línia 
d’oferir serveis, un cop conveniat amb l’ACA, de neteges fluvials pels 
Ajuntaments, fet que és recolzat per la resta de membres presents. Es 
descarta la possibilitat d’aplicar una taxa des del Consorci, perquè tal i com 
comenten el Sr. Interventor i la Sra. Secretària, aquest no té potestat per 
fer-ho. 
 
b) Nous Ajuntaments Consorciats o en procés (Tavertet, Pardines, 

Campelles, Molló;  Montesquiu, Osor)  
 
El President i el Gerent expliquen que s’han fet visites i trucades diverses 
als diferents ajuntaments que tenien pendent de formar part del Consorci 
del Ter; alguns d’ells com els esmentats ja formen part del Consorci, 



mentre que d’altres estan en procés. Es comenta que un dels pendents, 
Santa Maria de Besora, és complicat, però el Sr. Prat ho intentarà. 
 
c) Actuacions i obres (Interreg, Life, obres Endesa, Ruta el Gurri, nou tram 

Ruta del Ter a Sant Joan de les Abadesses, Ruta del Freser, Activitat 
Festival de les Aus, Obra Social La Caixa – Diputació de Girona, etc.) 

 
El Gerent explica l’estat de les diferents actuacions i projectes, en concret 
les obres del Projecte Life que s’estan executant a bon ritme i els propers 
mesos estaran enllestides, les darreres accions del Poctefa, els trams de 
rutes en obres de millora o acondicionament (Freser, Gurri, tram de Sant 
Joan de les Abadesses), l’activitat lligada al Festival de les Aus, l’ajuda de la 
Diputació de Girona gràcies a l’obra Social de “La Caixa” per eliminació de 
budleia a l’Alt Ter, etc. 
 
d) Nous projectes presentats o en preparació (Projecte Life Potamo-Fauna, 

Eurodistricte, Euroregió, Projectes Innovadors del SOC, Fundación 
Biodiversidad, estratègia Interreg 2014, prestació serveis neteja lleres 
ACA, Cercle de l’Aigua, AODL, Dipsalut, etc.) 

 
El Gerent explica que s’ha treballat intensament els darrers temps, per 
presentar projectes diversos que permetin executar actuacions en el 
territori del Consorci del Ter com el Life Potamo-Fauna (un projecte Life 
d’espècies aquàtiques on el cap de files és el Consorci de l’Estany), els 
ajuts de l’Eurodistricte (que han estat concedits, amb un projecte de 
revalorització dels recs del Rosselló i del Baix Ter), els ajuts de l’Euroregió 
Pirineus-Mediterrània (amb un projecte de creació d’una xarxa de territori 
de l’aigua amb la Universitat de les Illes Balears, el Sindicat del Tec, el 
Consorci de la Costa Brava i la Universitat de Girona), el projecte 
d’innovació i emprenedoria del SOC (amb un projecte de creació del Clúster 
del Ter per oferir serveis diversos en el nostre territori juntament a 
empreses d’Economia Social), la Fundación Biodiversidad (sol·licitant una 
ajuda per a cofinançar el projecte Life), estratègia Interreg 2014 (s’han fet 
els primers contactes per teixir una possible proposta conjunta de diferents 
ens a la propera convocatòria), prestació de neteja de lleres (s’està 
treballant en la possibilitat de prestar serveis en la neteja de lleres e 
conveni amb l’ACA), Cercle de l’Aigua (s’han mantingut contacte amb 
AGBAR per la possibilitat de realització d’una jornada a Girona), AODL 
(s’està valorant la possibilitat de presentar novament la possibilitat de tenir 
un cinquè any), Dipsalut (amb la proposta de fer activitats de salut al llarg 
del Ter lligades amb la Ruta del Ter), etc. Pel que fa al concurs de 
fotografia naturalista, s’hi ha presentat un total de 63 fotografies de bona 
qualitat relacionades amb el riu Ter. 
 
El Sr. Munell i el Sr. Prat comenten que és probable que, entre tantes 
propostes, alguna sigui satisfactòria i ens permeti afrontar amb majors 
recursos els anys vinents. 

 
e) Pressupost i plantilla 2013 
 
El President el Vice-President expliquen les dificultats econòmiques per les 
que està passant el Consorci, raó per la qual s’han hagut de fer 



ajustaments de despeses, en especial de plantilla, amb una rebaixa de les 
dedicacions de tots els treballadors. El Sr. Prat explica que és un moment 
de contenció important pel proper any. El gerent explica que aquesta 
decisió portarà a poder comptar amb molt menys personal pels anys 
vinents i, per tant, hi haurà serveis que quedaran desatesos, com és la 
Ruta del Ter. El Sr. Roqué comenta que seria bo que els Ajuntaments 
s’impliquessin en el manteniment dels seus trams. El Gerent diu que la 
Ruta, a més del manteniment, necessita una dedicació del dia a dia, per 
gestionar-la, promocionar-la, etc. S’acorda que, en la mesura del possible, 
es buscaran recursos per fer-ho possible i, sinó, es mantindrà la Ruta del 
Ter en mínims, tot pensant en anys futurs. D’altra banda, després d’una 
llarga discussió sobre les pagues dobles al Consorci i als respectius 
Ajuntaments, per part de tots els membres presents, es ratifica el fet que 
el Consorci no pagarà les pagues extres de desembre als seus treballadors, 
per acord unànime. 
 
f) Assemblea i proper Consell de Govern 
 
El Gerent recorda als membres presents que la propera sessió del Consell 
de Govern, seguida de l’Assemblea serà el dia 19 de desembre a Ripoll. 
Tots els membres estan d’acord en procedir d’aquesta manera i en la 
importància de l’assistència d’alcaldes i representants dels diferents 
ajuntaments. 
 

 
13.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
13.1 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE 
20.000 EUROS PEL PROJECTE “CONTROL I ELIMINACIÓ DE LA BUDDLEJA A 
LA CAPÇALERA DEL RIU TER”. 
 
El Gerent explica que des de la Diputació de Girona, se’ns ha concedit una subvenció 
de 20.000 euros per a la realització del projecte “control i eliminació de buddleja a la 
capçalera del riu Ter”, dins del programa d’ajuts per a la preservació i difusió dels 
valors naturals de la demarcació de Girona. Exp. MA/6883. 
 
 En aquest sentit, des de la Diputació de Girona el punt tercer de la resolució de data 
19 d’octubre de 2012 es sol·licita el certificat d’acceptació, 
 
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 Girona d’import total 
20.000 €, per a la realització del projecte “control i eliminació de buddleja a la 
capçalera del riu Ter”, Exp. MA/6883. 
 
Segon.- Notificar l’acceptació de la subvenció a la Diputació de Girona. 
 

S’aprova per unanimitat. 

 

 



13.- PRECS I PREGUNTES. 
 

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 18:00h 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  
 
 


