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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 8 
Caràcter: Ordinari 
Data: 15 de maig de 2004 
Horari: Comença a tres quarts d’onze del matí i acaba a les dotze. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament d’Amer: Sr. Jordi Fontàs i Mitjanas (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament d’Anglès: Sra. Glòria Pujol i Prat (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
Ajuntament de Bordils: Albert Serrats i Llach (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Campdevànol: Sr. Ferran Martínez i Ramos (mitjançant  delegació de vot) 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps i Sagué 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara Fernández 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Gualta: Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal 
Ajuntament de Jafre: Sr. Josep Grau i Font (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
Ajuntament de Masies de Roda: Sr. Jordi Traveria i Serra (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sra. Dolors Camprubí i Puigbó. 
Ajuntament de Ripoll: Sra. Carme Brugarola i Areñas 
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Jordi Serra i Macià (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Joan Sunyer i Serrat (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Joan de Mollet: Sr. Ramon Vidal i Mercader (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sra. Roser Sala i Saña  
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls : Sra. Cristina Massot i Bayès (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí : Sr. Julià Gifre i Serasols (mitjançant delegació 
de vot) 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Joan Portulàs i Felip (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Quirze de Besora: Sr. Pere Colom i Codina (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló : Sra. Maria Rodriguez i Cruells (mitjançant delegació 
de vot) 
Ajuntament de Santa Maria de Corcó: Sr. Jaume Serra i Ferrer 
Ajuntament de Sarrià de Ter: Sr. Nicolás Pichardo i Delgado  
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès 
Ajuntament d’Ullà: Sr. Josep López i Ruiz 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró i Torró 
Ajuntament de Vic: Sr. Ignasi Puig i Vall (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sr. Joan Busquets i Xambó (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal del Gironès: Sr. David Vila i Ligero 



Consell Comarcal del Gironès: Sra. Ma. Dolors Grau i Plaza 
Consell Comarcal d’Osona: Sr. Jordi Serra i Macià (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal d’Osona: Sra. Ma. Rosa Collell i Domènech (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal del Baix Empordà: Sr. Ricard Herrero i Suñer (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal de La Selva: Sr. Joan Xifra i Rigau  
 
No hi assisteixen, sense que consti delegació de la representació, els representants dels membres 
del Consorci següents:  
 
Ajuntaments de Camprodon, Colomers, Cervià de Ter, Foixà, Les Llosses, Les Masies de Voltregà, 
Llanars, Queralbs, Sant Pau de Segúries, Setcases, Torelló, La Tallada d’Empordà, Ultramort, 
Vilanova de Sau i el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Secretari : Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora sortint: Anna Vilargonter i Espadaler 
Interventora entrant: Rosa Maria Melero i Agea 
 
Tècnics del Consorci: Srs. Jordi Comas, Cap de l’àrea administrativa i Gerent en funcions, Dolors 
Roset, Directora de projectes i Elisenda Currius, responsable de comunicació. 
 

Ordre del dia 

 
 
1. Benvinguda. 
2. Constitució de l’Assemblea. 
3. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (4 d’octubre de 2003). 
4. Acord d’admissió de nous membres. 
5. Informe de gestió. 
6. Aprovació dels comptes generals de l'any 2003. 
7. Aprovació del pressupost i la plantilla de l’exercici 2004. 
8. Aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts. 
9. Aprovació de les normes de funcionament del Consell de Participació. 
10.  Aprovació dels plecs generals de condicions que regiran els processos de contractació del 

Consorci. 
11. Mocions o temes per urgència. 
12. Precs i preguntes. 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- BENVINGUDA. 
 
Obre l’acte, en qualitat d’amfitrió l’Il·lm. Sr. Carles Bassaganya, alcalde de St. Joan de les 
Abadesses, el qual dóna la benvinguda a la conca alta del Ter, a tots els assistents i assenyala la 
seva satisfacció de poder acollir l’assemblea general del Consorci al municipi de Sant Joan de les 
Abadesses tot desitjant que la jornada sigui profitosa i saludant la presència anunciada del 
Conseller de Medi Ambient per la part final de l’acte al qual es podran traslladar aquelles intencions 
i aspectes que, a hores d’ara, resulten prioritaris per a la bona marxa del Consorci.  
 
Seguidament el senyor Bassaganya dóna la paraula a la tinent d’alcalde de l’Ajuntament que és la 
representant del municipi de Sant Joan al si de l’entitat. 
 



La senyora Sala saluda a tots els assistents agraint la seva presència ja que amb actes com aquest 
el municipi de Sant Joan té la possibilitat de servir de punt de trobada a molts altres electes 
municipals que habitualment no els visiten. 
 
Seguidament el senyor Bassaganya abandona la taula presidencial de l’acte, deixant la 
representació de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a la senyora Roser Sala, i tot seguit 
pren la paraula el senyor Francesc Camps, President del Consorci Alba-Ter el qual adreça unes 
paraules de benvinguda a l’assemblea en els termes que es recullen tot seguit: 
 
En primer lloc saluda a tots els assistents i en especial a l’alcalde i a la tinent d’alcalde de la 
corporació que els acull, assenyalant la idoneïtat de les instal·lacions que han posat a disposició 
del Consorci per a celebrar l’assemblea, i agraint també a l’ajuntament de sant Joan la possibilitat 
que s’ha ofert de visitar l’ajuntament i tota la població. 
 
Seguidament assenyala que des de la darrera assemblea del Consorci Alba-Ter a l’Octubre de 
2003, que es va realitzar a Manlleu, el Consell de Govern ha centrat la seva actuació a mantenir 
els primers contactes amb les diferents administracions locals, Diputacions i Govern de la 
Generalitat de Catalunya. Assenyala que aquesta feina se seguirà portant a terme en els propers 
mesos a fi de donar a conèixer els objectius que pretén el Consorci en aquesta legislatura. Afegeix 
també que s’han posat en marxa alguns projectes  dels que es van decidir al mes d’octubre com 
són les reunions territorials que asseguren una major proximitat amb els problemes que planteja 
cada ajuntament. D’aquestes trobades l’única que resta pendent és la que pertocava al curs mitjà 
del Ter (comarca d’Osona), que es va haver de suspendre per la proximitat amb el malaurat 
atemptat que es va produir a Madrid el dia 11 de març. Aprofita per anunciar que properament es 
portarà  a terme aquesta trobada i afegeix que la valoració que es fa d’aquests contactes és molt 
positiva  ja que ha de permetre modelar l’estratègia del Consorci en els propers mesos i anys en 
relació a la resposta que s’ha de donar a les inquietuds de tots els ens consorciats. 
 
El tercer gran aspecte que ha ocupat la tasca del Consorci des de la darrera assemblea, ha estat 
l’impuls de nous projectes executius en la línia de donar continuïtat als que ja s’estaven treballant 
però, sobre tot, amb la impulsió de nous projectes com ara els presentats a la convocatòria dels 
FEDER 2004-2005 on s’hi ha inclòs les iniciatives de 5 ajuntaments consorciats. Afegeix també 
l’impuls donat al pla de foment turístic amb la inclusió de nous projectes que es detallaran més 
endavant i que figuren en la documentació de l’assemblea que s’ha lliurat a tots els assistents, 
juntament amb el tríptic d’unes jornades sobre el riu Ter que es volen impulsar al mateix temps 
que altres iniciatives com ara la de posar en valor estudis realitzats per estudiants universitaris i 
que tinguin per objecte el riu Ter. El senyor Camps afegeix que la voluntat del Consorci és la de 
recollir totes les iniciatives,  per petites que siguin, que puguin beneficiar el conjunt dels municipis 
de la conca. 
 
Finalment el president del Consorci assenyala que un altre dels objectius en el qual s’ha avançat 
en els darrers mesos és el de la confecció de l’atlas ambiental i patrimonial del riu Ter que s’està 
portant a terme amb el suport de la Fundació Aigües de Barcelona. Malauradament i per 
problemes d’impremta, l’atlas no es pot presentar avui a l’assemblea però, afegeix, que no té cap 
dubte que aquesta realització es podrà posar a l’abast dels ajuntaments abans de l’estiu concretant 
l’esforç de dedicació del personal del Consorci i també de recursos que resumeix de forma 
didàctica i entenedora el conjunt d’estudis que ha aglutinat el Consorci en aquests últims anys. 
 
Seguidament el president dóna la paraula al secretari del Consorci senyor Alfons Giol a fi de què 
introdueixi el següent punt de l’ordre del dia  
 
2. CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA. 
 



Seguidament el sr. Secretari posa de manifest que el nombre de representants dels ens 
consorciats que avui assisteixen a l’Assemblea és de 37. Dels quals 17 són mitjançant les 
presències físiques de membres nomenats pels seus ajuntaments i consells comarcals i 20 
delegacions de vot que són el sistema que preveu els estatuts del Consorci per fer efectiva la 
presència dels membres que no poden ser físicament en el moment de celebració de la sessió. Per 
tant i d’acord amb l’article 17 dels estatuts que prescriu que el quòrum d’assistència per a la vàlida 
constitució de l’Assemblea és de la meitat més ú (26) del nombre legal de membres (51) actuals, 
es considera vàlidament constituïda l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter, per la qual cosa el 
sr. Secretari assenyala que es pot donar inici a la sessió. El senyor Giol també indica que es 
compta amb la majoria qualificada igualment per aprovar la modificació dels estatuts que es 
tractarà en el punt vuitè de l’ordre del dia. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor president el qual declara formalment constituïda amb el 
quòrum suficient l’assemblea general del Consorci i dóna la paraula al senyor secretari per tal de 
què introdueixi el següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
El següent punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que és la del dia 4 
d’octubre de 2004. Es tracta de la darrera que l’ens ha celebrat i que s’ha cursat a tots els 
representants de les administracions que constitueixen el Consorci juntament amb la convocatòria 
d’aquesta sessió. 
 
El Secretari demana si hi ha alguna al·legació o suggeriment a fer al redactat de l’esborrany 
d’aquesta acta i sinó que es passi a la votació del seu text i així es podria donar per aprovada. 
 
Atès que cap dels assistents expressa la seva opinió al respecte es considera l’acta aprovada per 
unanimitat. 
 
 
4.  ACORD D’ADMISSIÓ DE NOUS MEMBRES. 
 
El senyor secretari dóna lectura a la proposta que se sotmet a consideració de l’assemblea i que és 
la següent:  
 
 
“Els ajuntaments d’Anglès, Bordils, Gualta i Verges han adoptat els acords d’adhesió al Consorci 
Alba-Ter l’article 7 dels estatuts del consorci estableix, l’admissió de nous membres del Consorci 
interessats en les seves finalitats i que vulguin col·laborar en la consecució dels seus objectius 
efectuant aportacions i/o prestant serveis, requerirà l’acompliment de les formalitats legalment 
establertes i en especial les que regulen la voluntat dels ens que pretenguin la integració al 
Consorci i l’acord de l’assemblea general amb el quòrum pertinent. L’article 10 apartat g) dels 
estatuts del Consorci, estableix com a facultat pròpia de l’assemblea general la d’aprovar l’admissió 
de nous membre al Consorci fixant-ne la participació econòmica si s’escau. És per això que es 
proposa a l’assemblea general l’adopció dels següents acords. 
 
Primer.- Admetre com a nous membres del Consorci Alba-Ter els ajuntaments de Anglès, Bordils, 
Gualta i Verges.  
 
Segon.-  Notificar aquests acords als ens locals admesos fent-los avinent la quota que els pertoca 
com a membres de ple dret del mateix i per aplicació del document d’aportacions aprovat i que es 
regeix per l’exercici de l’any 2004. 



 
Sense que la proposta generi cap tipus de debat l’assemblea l’aprova per assentiment i per 
unanimitat. 
 
Seguidament el senyor president dóna la benvinguda als nous ens consorciats i els convida a 
participar a partir d’ara en la tasca que s’està portant a terme entre tots. 
 
Seguidament el senyor Francesc Camps proposa a l’assemblea un canvi en la consideració dels 
punts de l’ordre del dia, demanant que es posposi el punt número 5 (informe de gestió) atès que a 
partir de les 12 està prevista l’assistència del conseller de Medi Ambient i per tal de tenir un marge 
de maniobra quan això es produeixi. L’assemblea accepta aquest canvi i seguidament passa a 
considerar els punts següents que són introduïts pel president a partir del reconeixement de la 
tasca portada a terme per la interventora del Consorci fins avui, senyora Anna Vilargonter, que 
passarà aquesta comesa a la senyora Rosa M. Melero. Per aquest motiu els punts relatius al 
tancament de l’exercici 2003 han estat responsabilitat de la senyora Vilargonter per la qual cosa 
serà ella el qui els introdueixi i, a partir d’això, serà la senyora Melero qui es faci càrrec de la resta 
de punts amb contingut econòmic previstos per a l’any 2004. Es per aquest motiu que el senyor 
Camps dóna seguidament la paraula a la senyora Vilargonter. 
 
 
6.  APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L'ANY 2003. 
 
La Sra. Vilargonter dóna lectura al punt que segueix segons els termes següents:  
 
“El compte general ha estat format per la intervenció i aquests comptes, més la documentació 
complementària, s’han sotmès a informe del consell de govern. Atès que no s’han presentat 
reclamacions es proposa a l’assembla general del consorci l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2003 els quals han estat 
formats en la documentació que tot seguit es relacionen. En quan als estats i comptes anuals, el 
balanç de situació, el compte de resultats, la liquidació del pressupost, l’estat demostratiu dels 
drets a cobrar i obligacions a pagar procedent de pressupostos tancats, l’estat dels compromisos 
de despesa en càrrec a exercicis futurs i l’estat de tresoreria.  
 
En quan als annexes i als estats de comptes anuals  els guanys de comprovació, l’estat de 
despeses amb finançament afectat, l’estat del romanent de tresoreria, l’estat de  les operacions no 
pressupostàries de tresoreria i l’estat de situació i moviments de valors. 
 
Segon.- Rendir els comptes aprovats a la sindicatura de comptes de Catalunya.  
 
Sense que generi debat i posada a votació la proposta l’assemblea l’aprova per unanimitat. 
 
 
7.  APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2004. 
 
En el torn d’explicació de la proposta, el membre del Consell de Govern responsable de l’Àrea 
d’Hisenda, senyor Josep Musellas, intervé dient en primer lloc que vol fer algunes consideracions a 
fi de què en quedin constància davant de l’assemblea.  
 
Per començar destaca que l’aportació dels ens adherits al Consorci representa només un 16,42% 
del pressupost total dels ingressos obtinguts. Si el comparem amb el de l’any anterior ha disminuït 
un 1%, això significa que s’han tret recursos d’altres institucions, empreses, etc., tot i així, també 
s’ha de tenir en compte que hi ha un augment del 5% d’aquestes aportacions degut als nous 



ajuntaments que s’han integrat el Consorci. Des del consell de govern del Consorci s’ha plantejat 
en algun moment si calia o no calia incrementar les quotes que es paguen des dels ajuntaments i 
consells comarcals que des de la constitució d’aquest Consorci no han sofert variació. Finalment i 
després de fer els números i tancar el pressupost que avui presentem, es va decidir que es podia 
continuar mantenint les mateixes quotes que hi ha establertes fins avui.  
 
Afegeix que els membres del consell de govern voldrien reflectir en aquesta assemblea el seu 
agraïment a l’ajuntament de Manlleu. Efectivament la corporació manlleuenca més d’un cop ha 
ofert el seu suport de tresoreria per poder fer front a les despeses per les quals no hi havia 
liquiditat en el seu moment, no tant per falta de pressupost, però si a causa dels endarreriments 
en el cobrament de quotes o algunes ajudes o subvencions. Aquest és un dels motius que  porta a 
demanar a l’assemblea que cadascun dels ajuntament o consells facin el possible per fer efectives 
les seves quotes dintre del primer trimestre de cada any, per tal de sortir al pas de les dificultats 
de tresoreria que suposa el manteniment de l’estructura ordinària del Consorci. El sr. Musellas 
afegeix que d’aquesta manera no s’haurà de recórrer als ajuts de tresoreria i als avals que sempre 
ha facilitat l’ajuntament de Manlleu. 
 
Fetes aquestes consideracions, el senyor Musellas entra a valorar el pressupost que ens ocupa i 
que, si es compara amb el de l’any anterior, es pot comprovar a primera vista que no hi ha unes 
variacions significatives. Cal destacar que se segueix amb la prioritat de les actuacions al territori 
tal com es reflecteix al capítol 6 d’inversions reals, capítol que es preveu que vagi augmentant tan 
bon punt es conegui la resolució dels conceptes que s’han presentat al FEDER i ens arribi la 
subvenció dels ajuts corresponents. Es tracta d’un pressupost equilibrat de 300.147,80 € amb un 
augment en relació amb el de l’any anterior del 12,16% i que, de no produir-se sorpreses d’última 
hora, es preveu que tanqui definitivament els dèficits arrossegats dels anys anteriors per falta de 
cobrament d’algunes subvencions o per la previsió d’algunes que no s’han fet efectives i que, 
actualment, han estat substituïdes per la incorporació de les que realment compten amb convenis 
que les concreten. Per acabar indica que es presenta un pressupost realista que deixa la porta 
oberta a l’increment de recursos en funció dels nous projectes que es puguin presentar i que 
suposa, en definitiva, l’inici d’una nova etapa on s’ha de comptar amb  una aportació ordinària 
superior tant de la Generalitat com de les diputacions de Girona i Barcelona. El senyor Muselles 
aprofita per saludar i agrair la presència a l’assemblea del diputat per Girona senyor Jaume 
Hidalgo, coordinador de medi ambient i que representa la voluntat d’aquestes institucions 
d’establir convenis en els propers anys per col·laborar en la tasca ordinària del Consorci. El senyor 
Musellas acaba la seva intervenció oferint la seva voluntat de col·laborar amb tots els membres del 
Consorci a fi de donar explicacions del desenvolupament de la gestió econòmica de l’entitat. 
 
Seguidament la interventora del Consorci sotmet a la consideració de l’assemblea la proposta 
d’acord amb els termes següents: 
 
Primer.- Aprovar  inicialment el pressupost general del Consorci Alba-Ter per a l’exercici de l’any 
2004 per una quantitat total de 300.147,80€ amb un detall per capítols que especifica a 
continuació. 
 
Pel què fa a l’estat d’ingressos hi ha un total d’aquest mateix import 300.147,80€ que està 
desglossat pels capítols següents. El capítol tres que és taxes i altres ingressos per un import de 
200 €, el capítol 4 de transferències corrents per un import de 202.146,80 €, el capítol 5 ingressos 
patrimonials per un import de 1 € i el capítol 7 de transferències de capital per un import de 
97.800 €. Pel què fa a l’estat de despeses és el mateix que l’import total ja que és un pressupost 
equilibrat queda desglossat pels capítols següents: el capítol 1 despeses de personal, el capítol 2 
despeses de béns corrents i serveis, el capítol 3 despeses financeres i el capítol 6 inversions reals.  
 



Segon.- Publicar en el butlletí oficial de la província l’anunci d’exposició al públic del pressupost 
inicialment aprovat durant un termini de 15 dies, termini dins el qual podrà ser examinat pels 
interessats a fi de que puguin presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. No obstant 
això l’assemblea general decidirà el què cregui més convenient. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat . 
 
El senyor Camps demana que consti en acta l’agraïment per les explicacions donades pel senyor 
Musellas, així com per la tasca desenvolupada per la senyora Anna Vilargonter tant en la liquidació 
del pressupost anterior com en l’elaboració del pressupost d’enguany. 
 
Seguidament el senyor president dóna la paraula a la senyora Melero la qual llegeix la proposta 
relativa a l’aprovació de la plantilla del Consorci per a l’any 2004 segons els termes que segueixen: 
 
Primer.- Aprovar la plantilla de personal del Consorci Alba-Ter per l’exercici pressupostari de l’any 
2004 integrada per categories de les places en què s’integren els funcionaris personal laboral i 
eventual amb la seva denominació i nombre de places que les constitueixen i el grup a la que 
pertanyen d’acord a la titulació exigida pel seu ingrés tal com s’esmentarà a continuació. Hi ha el 
grup B on trobem el director tècnic administratiu, que assumeix funcions de gerent en virtut d’un 
acord de l’assemblea general de 25 de gener de 2003, també hi ha la directora de projectes del 
grup A i un tècnic de comunicació del grup B. 
 
Segon.- Publicar la plantilla aprovada mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trameten còpia a l’administració de l’estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Posada a votació la proposta l’assemblea l’adopta per unanimitat. 
 
 
8.  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS. 
 
Abans d’entrar en la consideració d’aquest punt, el senyor secretari l’introdueix recordant l’acord 
de l’assemblea anterior pel qual es varen aprovar inicialment els canvis en els estatuts del Consorci 
que, essencialment, pretenen dotar de major agilitat el funcionament habitual de l’entitat a part 
d’algunes previsions d’augment en la representació en els seus òrgans de govern, o la previsió 
d’un òrgan d’assessorament especial que és el consell de participació, del qual se n’aprovaran les 
normes de funcionament en un altre punt de l’assemblea. Les propostes d’acord que se sotmeten 
a consideració de l’assemblea són les següents: 
 
“Antecedents de fet: 
 
1.- Per acords de l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter celebrada a Manlleu el dia 4 d’octubre 
de l’any 2003, es va aprovar inicialment la modificació dels estatuts d’aquesta entitat. El text dels 
estatuts modificats fou publicat de forma íntegra al BOP de la província de Barcelona nº290 del dia 
4 de desembre de 2003 i al BOP de la província de Girona nº234 del dia 9 de desembre de 2003 i 
al DOGC nº 4034, de 19 de desembre de 2003 sense que, en el període d’informació pública dels 
mateixos, s’hagin presentat al·legacions o suggeriments, segons consta al certificat emès per la 
secretaria del consorci en data 28 de gener de 2004.  
 
2.-  El Consorci Alba-Ter es va constituir en sessió solemne al Monestir de Sant Pere de Casserres 
el dia 4 de desembre de l’any 1998. Pel procés de constitució s’havien seguit tots els tràmits 
prescrits legalment i, en especial l’aprovació definitiva del text dels estatuts que havien de regir el 
nou ens d’acord amb la  resolució de 29 de juny de 1998, del Conseller de Governació autoritzant 



la constitució del Consorci  que fou inscrit al Registre d’Entitats locals de Catalunya per Resolució 
de la Direcció General d’Administració Local de 24 de juliol de 1998. 
 
3.- Superats abastament els primers quatre anys de funcionament del Consorci i a fi de clarificar 
alguns aspectes que s’han revelat importants per al funcionament de la institució, es va creure 
necessari proposar la  modificació dels estatuts del Consorci per tal d’adequar-los a les noves 
previsions derivades de l’augment de membres que en formen part i de previsió de noves formes 
de participació. Per aquest motiu es van aprovar inicialment les modificacions en la sessió de 
l’Assemblea General esmentada a l’apartat nº 1 d’aquests antecedents i es va efectuar la seva 
publicació preceptiva. 
 
4.- L’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts precisa de l’acord de l’Assemblea General 
del Consorci  i també cal que les entitats que en formen part- i en seu municipal, mitjançant acord 
del Ple de l’Ajuntament i amb  el vot favorable mínim de la majoria absoluta del nombre legal dels 
seus membres - aprovin també el text dels referits nous estatuts. (art. 322 del ROAS ). 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- L’art. 10 i) dels Estatuts del Consorci preveu com una competència pròpia de l’Assemblea 
General  la modificació dels Estatuts. Per aplicació de l’art. 17 del mateix text estatutari, els acords 
de modificació s’hauran d’adoptar per la majoria qualificada de 2/3 del nombre de dret dels 
membres del Consorci. 
 
2.- L’article 322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis aprovat per Decret 179/1985, de 13 de 
juny en relació 313 ap. 2 del mateix text legal, estableix el procediment i requisits per aprovar en 
seu municipal la modificació dels estatuts del Consorci. 
 
3.- Els arts. 47. 2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i 114. 3 
d) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per D. Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, regulen la competència plenària per l’aprovació, mitjançant el vot qualificat 
de la majoria absoluta del nombre legal dels membres corporatius per la modificació d’altres 
organitzacions associatives així com la modificació des seus estatuts. 
 
4.- El règim general dels Estatuts del Consorci ve establert a l’art. 271 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim Local de Catalunya, aprovat per D. L. 2/2003. 
 
5.- Donat el caràcter local del Consorci (art. 4 dels estatuts) el procediment per l’aprovació i 
entrada en vigor de les modificacions dels seus estatuts s’assimilarà al  tràmit que se segueix per 
l’aprovació de les ordenances i reglaments locals essent doncs preceptiva la seva aprovació inicial, 
la informació pública per espai de 30 dies, l’aprovació definitiva, publicació íntegre de les 
modificacions i la ratificació per part dels plens dels ajuntaments que en formen part, per tal de 
que el nou text pugui entrar en vigor un cop hagi obtingut el vist-i-plau de la Direcció General 
d’Administració Local (Art. 312. 6 i art. 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny) 
 
Vistos doncs aquests antecedents i els fonaments que els hi són d’aplicació, a proposta del Consell 
de Govern, es demana a l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter, l’adopció dels següents: 
 
A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter introduint les 
variacions aprovades inicialment i que consten a l’acord del dia 4 d’octubre de 2003 que fou 
publicat de forma íntegra al BOP de la província de Barcelona nº 290 del dia 4 de desembre de 



2003 i al BOP de la província de Girona nº234 del dia 9 de desembre de 2003 i al DOGC nº 4034, 
de 19 de desembre de 2003.  
 
Segon.- Sol·licitar als ajuntaments i Consells comarcals consorciats la ratificació d’aquests acords 
mitjançant el quòrum de la majoria absoluta dels membres corporatius que els integren. 
 
Tercer.- Aprovar el model de ratificació d’aquests acords que hauran d’adoptar els ajuntaments i 
Consells comarcals consorciats segons el text següent: 
 
“ACORDS DE RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DELS CONSORCI ALBA-TER DEL QUAL EN FORMA PART COM A MEMBRE DE PLE DRET 
L’AJUNTAMENT (CONSELL COMARCAL) DE..... 
 
 Antecedents de fet: 
  
1.- Per acords de l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter celebrada a Manlleu el dia 4 d’octubre 
de l’any 2003, es va aprovar inicialment la modificació dels estatuts d’aquesta entitat. El text dels 
estatuts modificats fou publicat de forma íntegra al BOP de la província de Barcelona nº 290 del 
dia 4 de desembre de 2003 i al BOP de la província de Girona nº234 del dia 9 de desembre de 
2003 i al DOGC nº 4034, de 19 de desembre de 2003, sense que, en el període d’informació 
pública dels mateixos, s’hagin presentat al·legacions o suggeriments, segons consta al certificat 
emès per la secretaria del consorci en data 28 de gener de 2004.  
 
2.- Per acord de l’Assemblea General del mateix ens en sessió del dia 15 de maig de 2004, es va 
aprovar definitivament les esmentades modificacions segons text publicat als BOP’s esmentats i 
que es transcriu: “Art. 7.- Admissió de nous membres. 
On diu “ “ (...) d’acord amb el procediment previst en aquests Estatuts i formalitzat en un conveni 
d’adhesió (...)” es modifica d’acord amb els següents termes: “ (...) d’acord amb el procediment 
previst en aquests Estatuts i que podrà ser formalitzat en un conveni d’adhesió (...)”. 
 
S’afegeix un últim incís a l’art. 11.2. segons aquests termes: 
 
“Això no obstant, un cop s’hagin produït les eleccions locals i de forma excepcional, els òrgans de 
govern del Consorci seguiran en funcions i en règim d’administració ordinària, fins la seva 
renovació per part de l’Assemblea General.” 
 
L’apartat 11.3 que esmenta que: 
 
 “l’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres, un President i dos vice-presidents que 
substituiran al President en casos d’absència, vacant o malaltia.”  
 
Es modifica d’acord amb el nou redactat: 
 
“11.3.- L’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres, un President i tres vice-presidents 
que substituiran indistintament al President en casos d’absència, vacant o malaltia. 
 
També es modifica l’apartat 11.6. i allà on s’estableix que: “ L’Assemblea General celebrarà dues 
sessions anuals com a mínim” 
 
Es modifica per: 
 
“11.6.- L’Assemblea General celebrarà una sessió  anual com a mínim (...) 
 



L’art. 12 que tenia el redactat següent:  “ El Consell de Govern del Consorci és un òrgan executiu 
de caràcter desconcentrat que es composa de 7 membres.  
 
 Els membres del Consell seran: 
 

 El President del Consorci. 
 Els dos vice-presidents del Consorci. 
 4 membres elegits per l’Assemblea General. (...)” 

 
Amb la modificació acordada tindrà el redactat següent: 
 
“Art. 12.- El Consell de Govern del Consorci és un òrgan executiu de caràcter desconcentrat que es 
composa de 10 membres.  
 
 Els membres del Consell seran: 
 

 El President del Consorci. 

 Els tres vice-presidents del Consorci. 
 6 membres elegits per l’Assemblea General.” 

 
S’addiciona un nou incís al final de l’art. Art. 15. el els termes que segueixen: 
 
“(...) Es crea el Consell de Participació que és un òrgan de consulta on es podran integrar un 
representant nomenant per qualsevol entitat pública o privada com ara: comunitats de regants, 
associacions diverses, empreses i institucions públiques vinculades especialment a l’àmbit del riu 
Ter i que, sense formar part del Consorci, s’hi hagi vinculat mitjançant conveni de col·laboració. La 
integració al Consell de Participació s’aprovarà pel Consell de Govern del Consorci.” 
 
Art. 19. 
 
Es modifica la primera frase que diu: “ Els Vice-presidents del Consorci en nombre de dos, formen 
part del seu Consell de Govern, són nomenats per l’assemblea General d’entre els seus membres i 
substitueixen al President segons l’ordre donat.” 
 
Per: 
 
“ Els Vice-presidents del Consorci en nombre de tres, formen part del seu Consell de Govern, són 
nomenats per l’assemblea General d’entre els seus membres i substitueixen al President, sense 
cap preeminència de cap tipus” 
 
S’afegeix una nova atribució al catàleg que l’art. 18 atribueix al President del Consorci segons el 
redactat següent: 
 

i) Totes aquelles que li puguin delegar els altres òrgans de Govern del Consorci de forma 
assimilada al que es preveu en el règim local.” 

 
 
3.- D’acord amb el marc normatiu aplicable, cal que l’acord del Consorci del qual en forma part 
l’ajuntament (Consell Comarcal) de...... sigui ratificat pel seu plenari. 
 
4.- L’article 322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis aprovat per Decret 179/1985, de 13 de 
juny en relació 313 ap. 2 del mateix text legal, estableix el procediment i requisits per aprovar en 
seu municipal la modificació dels estatuts del Consorci. 



 
5.- Els arts. 47. 2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i 114. 3 
d) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per D. Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, regulen la competència plenària per l’aprovació, mitjançant el vot qualificat 
de la majoria absoluta del nombre legal dels membres corporatius per la modificació d’altres 
organitzacions associatives així com la modificació des seus estatuts. 
 
Atenent doncs al requeriment efectuat per la Presidència del Consorci i a proposta de l’Alcaldia 
(Presidència) es demana al ple municipal que adopti els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el contingut íntegre de l’aprovació de la modificació definitiva des estatuts del 
Consorci Alba-Ter segons text íntegre publicat als BOP’s nº290 i nº234 de Barcelona i Girona de 
dates4 i 9 de desembre de 2003 i al DOGC nº 4034, de 19 de desembre de 2003 i que s’ha 
transcrit íntegrament a l’apartat tercer de la part expositiva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la secretaria del Consorci Alba-Ter” 
 
Tercer.- Trametre els acords d’aprovació definitiva a la Direcció General d’Administració Local per 
a la inscripció de les modificacions acordades. 
 
Quart.- Facultar al President del Consorci perquè signi tots els documents i porti a terme totes les 
gestions necessàries per tal de fer efectius els presents acords.” 
 
En el torn de debat de la proposta, intervé el senyor Vicenç G. Cara el qual demana aclariments 
per tal com li ha semblat que la lectura que ha fet de la proposta el senyor secretari, hi ha un error 
ja que la data d’aprovació inicial de les modificacions va ser l’any 2003. Efectivament el senyor 
Camps confirma que la data d’aprovació inicial d’aquest acord fou el dia 4 d’octubre de l’any 
passat. 
 
Feta aquesta consideració i esmenat l’error de la proposta se sotmet a consideració de l’assemblea 
general que l’aprova per unanimitat. 
 
 
9.  APROVACIÓ DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ. 
 
Introduint aquesta proposta, el senyor Francesc Camps explica que la modificació dels estatuts 
que s’acaben d’aprovar definitivament preveu que es constitueixi un consell de participació pel 
qual cal preveure unes normes molt senzilles i genèriques de funcionament. En relació a aquestes 
normes el senyor president explica que l’objectiu és poder treballar amb altres entitats sense ànim 
de lucre, associacions i ens que hi ha escampats arreu del territori i que puguin expressar la seva 
opinió a través d’un òrgan d’assessorament reconegut pel Consorci. El Reglament no fa res més 
que establir els termes de la relació entre aquestes entitats a qui el Consorci vol donar veu  
estimulant un canal de participació en les activitats del Consorci. Això s’articularà de tal manera 
que aquestes entitats puguin nomenar un representant en aquest consell de participació que es 
reunirà com a mínim una vegada a l’any, a fi d’intercanviar idees i propostes que puguin millorar 
l’activitat del Consorci. El senyor Camps afegeix que la idea és proposar una reglamentació molt 
senzilla per articular aquest fòrum que el Consorci considera imprescindible. 
 
Seguidament el senyor secretari dóna lectura a la proposta en els termes següents: 
 



1.- L’acord de modificació dels estatuts del Consorci Alba-Ter,  preveu la creació d’un Consell de 
Participació en els termes que segueixen: 
 
“(...) Es crea el Consell de Participació que és un òrgan de consulta on es podran integrar un 
representant nomenant per qualsevol entitat pública o privada com ara: comunitats de regants, 
associacions diverses, empreses i institucions públiques vinculades especialment a l’àmbit del riu 
Ter i que, sense formar part del Consorci, s’hi hagi vinculat mitjançant conveni de col·laboració. La 
integració al Consell de Participació s’aprovarà pel Consell de Govern del Consorci.” 
 
2.- Hi ha la voluntat de fer operatiu el Consell de Participació d’acord amb els objectius expressat i 
per tant cal completar les previsions estatutàries amb unes normes mínimes de funcionament i 
composició d’aquest òrgan consultiu. 
 
3.- Donat el caràcter local del Consorci, es considera oportú assimilar el tràmit d’aprovació de les 
normes internes de funcionament d’aquest Consell, al de les normes de caràcter general si bé 
simplificant-lo en la mesura del que sigui possible i sempre de forma supeditada a l’aprovació 
definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar unes normes de funcionament d’aquest Consell de Participació, 
debatut en Consell de Govern del Consorci i a proposta de la Presidència, es proposa a l’Assemblea 
General del Consorci l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les normes de funcionament del Consell de Participació del Consorci Alba-Ter – 
Consell del Riu, segons el text que segueix a continuació: 
 
 
“NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL 
CONSORCI ALBA-TER- CONSELL DEL RIU 
 
1.- Objecte 
 
El Consell del Riu és un òrgan de consulta del Consorci Alba-Ter que pretén  estimular i canalitzar 
la participació de forma global dels ciutadans i ciutadanes i de les seves associacions.  
 
2.- Finalitats 
 
El Consell de participació, Consell del Riu, té per objecte: 

o Conèixer  les àrees de treball i les actuacions del Consorci. 
o Potenciar la participació dels ciutadans i ciutadanes, i de les seves associacions en 

diferents actuacions que porta a terme el Consorci . 
o Debatre accions per promoure el desenvolupament equilibrat, sostenible i 

cohesionat dels municipis de la conca dels rius Ter i Freser. 
 
3.-  Participació. 
 
Les entitats, públiques o privades, que vulguin formar part del Consell del Riu, han de sol·licitar-ho 
al Consorci Alba-Ter i nomenar un representant i un representant substitut, per casos d’absència 
del titular.  
 



Aquesta representació serà per un període màxim de quatre anys, i es podrà canviar prèvia 
comunicació escrita al Consorci. La integració al Consell del Riu, s’aprovarà per acord del Consell 
de Govern del Consorci. 
 
També, es podrà nomenar un màxim de cinc persones, a títol personal, designades pel President a 
proposta dels altres membres del Consell de govern, que pel seu interès o vinculació amb el 
territori, puguin enriquir l’actuació d’aquest consell. 
 
4.- Periodicitat de les reunions i funcionament. 
 
El Consell del Riu es reunirà de forma ordinària com a mínim una vegada a l’any i de forma 
extraordinària quan així ho decideixi el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter. 
 
Les persones o entitats que formin part del Consell del Riu poden proposar al Consell de Govern 
del Consorci Alba-Ter que convoqui reunions de treball temàtiques. 
 
El Consell del Riu del Consorci Alba-Ter podrà demanar, quan els temes a tractar ho requereixin, 
l’assistència de persones amb coneixements en la matèria a tractar.  
 
El Consell del Riu es podrà reunir a qualsevol poble o ciutat del seu àmbit d’actuació i estarà 
convocat i presidit pel President del Consorci Alba-Ter (o per la persona a qui delegui). 
 
La convocatòria de les reunions del Consell del Riu es farà amb un mínim de 15 dies d’antelació i 
contindrà l’ordre del dia.” 
 
Segon.- Publicar en extracte un anunci d’informació pública d’aquesta aprovació als BOP’s de 
Barcelona i Girona pel termini de trenta dies considerant innecessària la publicació del text íntegre 
en tractar-se d’unes normes d’ordre intern. 
 
Tercer.- Facultar al President perquè elevi a definitiu l’acord d’aprovació en el cas de que no es 
produeixin al·legacions o suggeriments en el termini d’informació pública, considerant-se des 
d’aquest moment plenament operativa la seva aplicació si bé condicionada a l’aprovació definitiva 
de les modificacions dels estatuts. 
 
Posada la proposta a votació l’assemblea l’aprova per unanimitat. 
 
 
10.  APROVACIÓ DELS PLECS GENERALS DE CONDICIONS QUE REGIRAN ELS 
PROCESSOS DE CONTRACTACIÓ DEL CONSORCI. 
 
La proposta que llegeix el secretari és la següent: 
 
“Antecedents de fet: 
 
1.- El marc legal de la contractació de les entitats públiques de caràcter local ve determinat 
bàsicament pel text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i del seu 
Reglament. D’aquest marc se’n desprèn la oportunitat de l’aprovació de plecs de clàusules 
administratives generals aplicables als processos de contractació que endeguin en el transcurs de 
la seva activitat. 
 
2.- l’Ajuntament de Manlleu va aprovar i publicar els seus plecs de clàusules generals en el marc 
dels models aprovats per la Diputació de Barcelona si bé introduint-hi algunes modificacions 
referents a criteris d’aplicació del Reglament de la Llei de contractes. L’adopció d’aquest marc legal 



i de tràmit es considera idoni pel Consorci Alba-Ter per tal d’adequar els seus processos 
contractuals en la recerca dels següents objectius:  
 
1r.  Adequació dels processos contractuals del Consorci a les previsions legals (L 53/1999 i 

TRLCAP/2000). 
2n. Inclusió de les prescripcions derivades del nou Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques (RGLCAP/2001). 
3r. Criteris o decisions susceptibles de ser adoptades en el marc de la potestat d’autoorganització del 

Consorci (L 7/1985, 4.1.a). 
4t.  Criteris propis del procés de contractació del Consorci. 
 
Finalment s’ha de dir que sobre l’àmbit d’aplicació del Plecs es preveuen les mesures següents: 
 
a) Directament, és aplicable a la Corporació i als seus Organismes Autònoms (Clàusula 2.1). 
b) Prèvia l’adopció de la corresponent resolució, els Consorcis participats per la Corporació s’hi 

podran adherir (clàusula 2.2). 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- Les principals novetats legislatives que s’han produït des del moment de l’entrada en vigor de 
l’antiga Llei de contractes de les administracions públiques del 1995 i que s’han de tenir en compte 
a l’hora d’elaborar els nous plecs són, en síntesi, les següents: 
 
- La L 53/1999, de 28.12, per la qual es modificà la LCAP/1995, publicada en el BOE núm. 311, 

del 29.12.1999, i l’entrada en vigor de la qual va produir-se als tres mesos de la publicació. 
- El Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), aprovat pel 

RD Legislatiu 2/2000, de 16.6, publicat en el BOE núm. 148, del 21.6.2000, i l’entrada en vigor 
del qual es produí l’endemà d’aquesta data. 

- La L 24/2001, de 27.12, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, vigent des de 
l’1.1.2002, que modificà el TRLCAP/2000 (arts. 15.1, darrer paràgraf, 151.5, 187.4, 196.3.f, 
198.5, i disposició addicional novena, punt 6). 

- El Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), aprovat pel 
RD 1098/2001, de 12.10, publicat en el BOE núm. 257, del 26.10.2001, i l’entrada en vigor del 
qual es produí als sis mesos de la publicació. 

 
2.- L’art. 269 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix la 
possibilitat d’aprovació dels plecs de clàusules administratives generals que han de contenir les 
determinacions jurídiques, econòmiques i administratives típiques que s’han d’aplicar als contractes 
d’objecte anàleg. L’aprovació d’aquests plecs determina la innecessarietat de publicació dels plecs 
de clàusules administratives particulars d’acord amb el que estableix l’art. 270.2 del mateix text 
legal. 
 
3.- Tant pel caràcter de la revisió efectuada, com pel nombre de clàusules afectades, el tràmit que 
s’ha de seguir tal com posa de manifest el Secretari en el seu informe, és el propi de la modificació 
d’ordenances locals, atesa la naturalesa de disposició reglamentària atribuïda als plecs de clàusules 
administratives generals per l’article 269.3 de la Llei catalana 8/1987, de 15.4 (municipal i de 
règim local de Catalunya). De conformitat amb aquest article, en relació amb el 162 del mateix cos 
legal, el 49 de la L 7/1985, de 2.4 (reguladora de les Bases del Règim Local) i 60 a 66 del 
Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 
13.6, el procediment que s’ha de seguir és el següent: 
 
a) Aprovació inicial per part de l’Assemblea general. 



b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, perquè 
puguin presentar reclamacions i suggeriments. 

c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva per part 
de l’Assemblea general del Consorci. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment 
l’acord inicial esdevindrà definitiu. 

d) En el cas del Consorci Alba-Ter, en ser una entitat de dret públic participada per la Corporació 
manlleuenca, es considera necessari solament per tal de dotar a la regulació, de la suficient 
seguretat jurídica la publicació d’un anunci de l’adhesió, amb referència a les publicacions dels 
plecs, per tal de que, un cop passat el termini es considerin, plenament aplicables si així s’ha 
previst. 

e) Sobre l’aplicació d’aquest procediment s’ha de fer esment del Dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora núm. 185/1995, que va concloure que l’article 269.3 de la L 8/87 no va veure’s 
afectat per l’article 49.3 de la L 13/1995, en no tenir aquest caràcter bàsic, i constituir aquell 
norma específica; criteris aquests que cal entendre vigents, si més no referits, ara, a l’art. 48.3 
del TRLCAP/2000.  

 
És per tot això que atenent a la competència atribuïda a l’Assemblea (en equiparar-la al Ple 
municipal per aquelles matèries no especialment regulades) i vistos els informes favorables de la 
secretaria i de la intervenció del Consorci, a proposta de la Presidència, es demana a l’Assemblea 
l’aprovació dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els Models tipus dels Plecs de Clàusules Administratives Generals del Consorci 
Alba-Ter mitjançant adhesió als aprovats per l’Ajuntament de Manlleu i que són aplicables als tipus 
de contractes  d’obres, de gestió de serveis públics, de subministrament i de consultora i 
assistència tècnica. El text d’aquests plecs és el que consta a l’expedient i que va ser publicat al 
BOP de Barcelona nº 294, de 12 de desembre de 2002. 
 
Segon.-  Sotmetre aquests acords a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant 
anunci als BOP’s de les províncies de Barcelona i Girona on es faci referència a les publicacions 
efectuades per l’ajuntament de Manlleu, en adopció dels plecs generals i particulars aprovats per 
la Diputació de Barcelona i amb adopció de les modificacions introduïdes per la corporació 
manlleuenca que seran d’aplicació al Consorci amb les reserves lògiques que calgui. 
  
Tercer.- Aprovar els Models tipus dels Plecs de condicions administratives particulars del Consorci 
Alba-Ter mitjançant adhesió als aprovats per l’Ajuntament de Manlleu, aplicables als tipus de 
contractes (seguint els mateixos models aprovats per la Corporació provincial) i que consten a 
l’expedient. 
 
Quart.- Considerar que en el cas de que no hi hagi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap més acord bastant la simple providència de la 
presidència que esmentarà aquella absència, posada de manifest per certificació de la secretaria 
municipal. En aquest cas els acords seran plenament operatius mercès a la publicació del conjunt 
de les modificacions aprovades per l’ajuntament de Manlleu a les quals el Consorci s’adhereix. 
 
En el torn d’explicació de la proposta el senyor Giol comenta que conforme es va consolidant 
l’acció del Consorci sobre el territori, cada cop es veu més imprescindible que, tractant-se d’una 
entitat de dret públic que gestiona recursos d’aquesta mateixa naturalesa, sotmeti la seva activitat 
a la Llei de contractes de les administracions públiques. A tal fi el procediment triat ha estat el 
d’adoptar els plecs generals que ha aprovat l’Ajuntament de Manlleu sobre els presentats per la 
Diputació de Barcelona amb les modificacions operatives pertinents. 
 



El senyor president afegeix que l’adopció d’aquest acord respon a la necessitat de dotar d’un 
format de contractació rigorós al procés de contractació del Consorci a fi de fer-lo més segur i més 
eficaç i recorda que, malgrat tenir un caràcter bàsicament administratiu, aquesta és una proposta 
important per tota l’actuació que s’hi ha de sotmetre 
 
Posada a votació la proposta aquesta s’adopta per unanimitat. 
 
 
5.  INFORME DE GESTIÓ. 
 
Seguidament i atenen el que s’ha dit a l’inici de l’assemblea el senyor Camps introdueix el següent 
punt de l’ordre del dia pel qual dóna la paraula al gerent en funcions senyor Jordi Comas el qual fa 
la seva exposició amb el suport  d’imatges amb Powerpoint. 
 
A continuació es transcriu els termes principals de la intervenció del senyor Comas  
 
En primer lloc indica que el que farà és explicar els projectes que està portant a terme el Consorci 
en aquests moment. Aquests s’agrupen en 4 àmbits de treball que són el patrimoni natural, el 
patrimoni cultural, la promoció econòmica i turisme i l’educació i sensibilització mediambiental.   
 
Pel què fa a l’àrea de patrimoni natural l’objectiu principal fóra recuperar espais naturals de l’àmbit 
fluvial dels rius Ter i Freser i també l’adequació per el seu ús públic. L’objectiu final d’aquesta àrea 
és que, de mica en mica, poguéssim anar fent actuacions a l’àmbit fluvial i poder convertir així els 
rius Ter i Freser en un corredor biològic. Aquest és un objectiu molt a llarg termini però 
evidentment s’ha de començar d’alguna manera. Alguns ajuntaments ja han iniciat actuacions 
d’aquest tipus i el Consorci l’any passat va portar a terme la seva primera actuació al territori que 
precisament va ser al pantà de Cal Gat que es troba al terme municipal de St. Joan de les 
Abadesses.  Aquesta és una actuació que es va fer a la tardor de l’any passat i que se centra 
bàsicament en l’adequació d’aquest espai per a l’ús públic. Hi ha pannells interpretatius, passeres, 
miradors, un aguait per ocells... Atès que es tracta de la primera actuació del Consorci de caràcter 
executiu i sobre el territori, ha servit per encarar molts temes que fins ara no s’havien tractat. 
Indica que se n’ha extret una bona experiència  i que, encara que l’actuació ja hauria d’estar 
acabada, hi ha alguns elements defectuosos sobre els quals s’està treballant a fi de modificar 
alguns dels elements instal·lats. Afegeix que també és important que, en totes aquestes 
actuacions, el paper del Consorci ha de ser promoure accions sobre el riu per deixar-les, 
posteriorment, en mans dels ajuntaments que són beneficiaris d’aquestes actuacions. En el cas de 
l’ajuntament de St. Joan, una vegada estigui resolt tot això, serà la corporació municipal qui es 
farà càrrec del manteniment d’aquesta zona. A més, l’ajuntament de St. Joan, havia demanat una 
subvenció a xarxa natura 2000 que servirà per completar les actuacions portades a terme al pantà 
de Cal Gat. És una actuació molt petita, però és interessant veure com actuacions que ha portat a 
terme inicialment el consorci, els ajuntaments se la fan seva i tiren endavant amb altres fases a fi 
de completar-les. També es remarca que es  important destacar que aviat es podrà comptar amb 
un tríptic que explica l’actuació que s’ha fet al pantà de Cal Gat i assenyala que aquestes edicions 
seran habituals en totes les actuacions que porti a terme la nostra entitat. Aquest tríptic havia 
d’haver estat a punt per aquesta assemblea general però en qüestió de setmanes es podrà fer 
arribar a tots els ajuntaments. En relació al  FEDER 2004-2005, explica que aquest és un projecte 
de 5 actuacions el qual els ajuntaments acollits ens van delegar la gestió i l’execució dels projectes 
respectius. En el cas que la resolució sigui favorable, el Consorci es farà càrrec de la seva execució 
de forma coordinada amb els ajuntaments i seguint la pauta que s’ha comentat per l’actuació de 
Sant Joan de les Abadesses.  En aquests moments s’està a l’espera que la Generalitat expliqui i 
comenti quina ha estat aquesta resolució. La decisió final respecte d’aquestes actuacions s’ha 
demorat però val a dir que aquestes propostes van venir per part d’aquests ajuntaments i que el 
seu compromís és de cofinançar el 50% de l’actuació. El 50% restant ve finançat pel FEDER.  



Aquests projectes són actuacions a l’àmbit fluvial del riu, inclouen regeneració natural i a més a 
més, també hi ha adequació per a l’ús públic a fi de què els ciutadans tinguin un millor accés al 
riu.  També inclou la redacció d’un projecte executiu per veure quines actuacions caldria fer.  
 
Pel què fa a altres projectes d’aquest àmbit cal recordar que el projecte que INTERREG IIIA es va 
iniciar l’any 2002. Fins ara el que s’ha anat fent ha estat un intercanvi d’experiències amb els socis 
francesos, el  Sivu-tech i aquest any s’inicien les actuacions al territori. El mes d’abril es va fer 
arribar a tots els ajuntaments consorciats una carta on s’explicava aquest fet i se’ls convidava a 
tots a presentar projectes que s’havien d’acollir a una sèrie de característiques que ja es detallaven 
a la mateixa comunicació. En el document que es lliura avui a l’assemblea hi ha aquests dos fulls 
on s’explica aquest fet i afegeix que hi ha temps fins el 31 d’agost per presentar aquests projectes. 
Són projectes que serien finançats a través del programa Interreg IIIA, fons FEDER i la resta se 
n’hauria de fer càrrec l’ajuntament que hagi presentat la proposta. Pel què fa a altres actuacions 
explica que n’hi ha dues de similars que són de redacció de projectes executius. La primera és la 
redacció d’un projecte executiu a l’Illa de Canet, al Baix Ter, que es portarà a terme gràcies a una 
subvenció de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya i que ja ha estat concedida. 
L’altra actuació d’aquest tipus és una acció que es vol portar a terme a les ribes del riu Ter als 
termes municipal de Bescanó i St. Gregori. En aquests moments s’ha passat la proposta a la 
Fundació Territori i Paisatge. Es confia que aquesta entitat també aprovi la redacció d’aquest 
projecte i de cara als propers mesos, un cop això ja s’hagi fet, es puguin concretar les actuacions i 
cercar el finançament adequat per fer-les efectives. 
 
Pel que fa altres projectes de l’àmbit del patrimoni natural també comenta que l’ajuntament de 
Vilallonga de Ter va passar una proposta per veure quin tipus d’actuació es podria fer en l’espai 
natural que té un element singular en el Castell de la Sala. En aquests moments és una proposta 
que s’està estudiant i aquests és l’últim projecte que han presentat els ajuntaments. El senyor 
Jordi Comas aprofita per animar a tots els representats municipals a presentar propostes similars 
pel que fa a l’àmbit del patrimoni natural en la mateixa línia del què ha fet l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter.  
 
Pel que fa al patrimoni cultural, l’objectiu principal ha de ser el de rehabilitar elements de 
patrimoni cultural i per altra banda, intentar dotar-los d’ús públic sempre que siguin elements 
vinculats als usos de l’aigua i a l’àmbit dels rius Ter i Freser. El senyor Comas recorda que dintre 
d’aquest àmbit de treball, ja es va comentar a l’última assemblea general que s’havia presentat 
una proposta a la iniciativa comunitària Interreg IIIB Medoc, en el qual el líder era un soci italià. A 
hores d’ara s’està pendent de conèixer la resolució final que s’ha de conèixer a finals de març ja 
que entretant s’ha aprofitat per fer algunes petites modificacions. Aquests projecte, si s’aprovés, 
seria similar a l’Interreg III A, de manera que tindríem intercanvi d’experiències amb aquests socis 
italians i altres socis que participen i així es podrien obtenir recursos per començar a recuperar 
elements del patrimoni cultural vinculat a l’aigua. Tenint en compte els objectius del Consorci en 
aquest àmbit i assabentats de la convocatòria de subvencions del Departament de Treball es va 
presentar una proposta d’actualització de l’inventari del patrimoni cultural del qual es van 
seleccionar 8 elements principals a fi de tenir-los llestos si alguna hora es troba finançament per a 
la seva rehabilitació. La proposta s’ha concretat a l’àmbit del curs mitjà (comarques del Ripollès i 
Osona) amb la voluntat de fer-ho extensiu en els propers anys a la resta del riu. 
 
Pel què fa a promoció econòmica i turisme, per aquesta àrea, l’objectiu principal del Consorci  
passaria per col·laborar en el desenvolupament de les potencialitats econòmiques que ens ofereix 
el territori de l’àmbit dels rius Ter i Freser i, en concret, treballar conjuntament amb els sectors 
directament implicats atès que l’activitat turística és un sector econòmic emergent en aquest àmbit 
del riu Ter i, bàsicament, a les comarques d’interior ja que els dos extrems de turisme de platja i 
d’alta muntanya ja tenen un desenvolupament específic. Afegeix que el que convindria fóra 
fomentar un altre tipus de turisme més sostenible i a l’interior dels rius Ter i Freser. En aquest 



àmbit el projecte més important  és el  Pla de Foment Turístic del riu Ter. En els últims mesos 
s’havia preparat una proposta de Pla de Dinamització Turístic que, un cop modificada segons les 
indicacions de la Direcció General de Turisme de la Generalitat, es va direccionar cap a un pla més 
ambiciós que tindria les característiques següents:  seria un pla per portar a terme en els propers 
3 anys, a iniciar provablement a partir del gener de 2005 i que seria finançat en una tercera part 
per la Direcció General de Turisme i, en les dues terceres parts restants, s’intentarà que es faci a 
través de les aportacions de la Diputació de Girona, Diputació de Barcelona i el propi Consorci. 
L’ens gestor del pla seria el Consorci Alba Ter comptant amb tots els organismes i ajuntaments 
que treballen sobre el territori. El gerent insisteix en que aquest és un projecte molt important 
perquè el turisme és un eix transversal a les 4 àrees de treball que conforma l’activitat principal del 
Consorci. Això voldria dir que dintre del pla de foment turístic es podrien incloure projectes de 
patrimoni natural i de patrimoni cultural, mentre s’articula una oferta turística a l’entorn d’una ruta 
de cicloturisme i senderisme que discorreria des de la capçalera del riu fins a la desembocadura. 
Es coneix que hi ha organismes que han portat a terme rehabilitacions i arranjaments de camins, 
però el Consorci hi afegiria una visió global de connexió de totes aquestes xarxes que ja existeixen  
aprofitant camins secundaris i configurant una ruta, en la línia d’una activitat que té molt èxit arreu 
d’Europa, i que suposaria l’eix del Pla de foment turístic. El senyor Comas comenta que s’ha 
adjuntat a la documentació de l’assemblea el pla d’inversions que es va presentar a la Direcció 
General de Turisme i  demana a tots els assistents que es tingui en compte, perquè aquest és un 
projecte que demanarà la col·laboració de tots plegats. Seguidament fa referència a un estudi que 
posa de manifest la importància dels espais fluvials com a pols d’atracció turística a Europa, i 
afegeix, que és important dir que el turisme que es vol potenciar és un turisme en l’àmbit fluvial 
que compta amb experiències d’aquest tipus que estan funcionant a Europa, en països com 
Alemanya i França. Afegeix que s’ha encarregat un estudi a la UDG perquè,  en base a aquests 
models que ja existeixen, elaborin una estratègia a desenvolupar per veure les potencialitats del 
riu Ter com a pol d’atracció turística. Aquest projecte també es presentarà  a les convocatòries 
d’ajuts del Departament de Treball. 
 
 
Pel que fa a l’àrea d’educació i sensibilització ambiental, el senyor Comas comenta que en aquesta 
àrea el què es pretén és incidir en els aspectes més socials i de participació de la societat civil. Així 
s’ha de tenir en compte que aquesta mateixa assemblea acaba d’aprovar el Reglament del consell 
de participació que serà un organisme molt important per aconseguir els objectius que es pretenen 
en aquesta àrea. Els projectes principals que s’estan portant a terme en aquests moments són  
d’una banda les Jornades sobre el riu Ter que s’organitzaran el mes de novembre i els primers 
tríptics de les quals s’han adjuntat amb la documentació de l’assemblea. L’objectiu d’aquestes 
jornades és promoure la sensibilització sobre el riu Ter i promoure l’intercanvi d’experiències entre 
iniciatives locals que puguin portar a terme associacions, entitats, persones a títol individual. La 
idea és donar-ne ressò, conèixer quines iniciatives s’estan portant a terme als rius Ter i Freser, des 
de la capçalera fins a la desembocadura i la nostra idea és fer 4 àrees monotemàtiques en base a 
les 4 àrees de treball del Consorci i allí donar importància a aquests petits projectes que estan 
desenvolupant la gent del territori i que són els que coneixen més a fons l’àmbit. 
 
També s’ha previst portar a terme el que són els premis del riu Ter, que seria una iniciativa per 
donar valor a treballs de recerca en l’àmbit fluvial que s’adeqüin a les àrees de treball del Consorci. 
Així es podria disposar d’estudis nous i de propostes pràctiques que obrissin línies d’actuació 
directa sobre el territori. 
 
Finalment i pel que fa  aquest àmbit el senyor Comas explica el que el senyor president ja ha 
avançat quan ha parlat de l’atlas ambiental i patrimonial del riu Ter. Es tracta d’un projecte 
important i en el qual fa temps que es treballa i que es concreta en un document didàctic on es 
donarà sortida a tota la informació de base recollida al projecte ALBA- TER / AVE. El contingut de 
l’atlas es recull en unes 100 pàgines en un format de gran qualitat del qual se n’editaran 1000 



còpies i que ha estat promogut pel Consorci i finançat per la Fundació AGBAR. La previsió és que 
l’atlas estigui editat el mes de juny i se’n faran unes presentacions públiques ja que és un producte 
del qual ens en podem sentir orgullosos. 
 
Fins aquí les paraules del gerent en funcions a les quals el senyor Francesc Camps afegeix que, en 
relació al pla de foment turístic, cal posar l’èmfasi en què estem parlant d’un àmbit fluvial que en 
200 km. discorre des dels cims dels Pirineus fins al mar Mediterrani i aquest és un component 
territorial inèdit a l’àmbit europeu i que cal aprofitar, ja que compta amb un entramat de senders 
que han de permetre que en 4-5 dies es pugui recórrer en bicicleta una fesomia de paisatges 
completament diferents. Aquest és un potencial d’usos turístics sostenibles que funciona molt bé a 
centre Europa i que el repte és la seva introducció a l’Europa mediterrània fent una tasca pionera. 
Això és el que va entendre la Direcció General de Turisme quan va qualificar la importància de la 
proposta presentada pel Consorci. 
 
11.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest punt el senyor Camps introdueix dos temes per urgència que presentarà la 
interventora del Consorci i relatius a la liquidació del pressupost del 2003 i els relatius als 
assentaments comptables per l’anul·lació de crèdits. 
 
El primer punt que presenta la senyora Rosa M. Melero és: 
 

 

RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS SENSE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2003 
 
 

L’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol I del títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos 
estableix que correspon al ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits sempre que no 
existeixi dotació pressupostària. 
 
L’article 10.I) dels Estatuts del Consorci Alba-Ter disposa que és l’Assemblea General que té 
atribuïdes, entre d’altres, totes les que la legislació local estipula com de competència del Ple 
municipal i no hagin estat delegades al Consell de Govern o que ens aquests Estatuts no són 
específicament atribuïdes a algun altre òrgan del Consorci. 
 
L’article 21.3 de les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici de 2004 assenyala que quan el 
reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de l’efectiva realització d’una despesa 
en exercicis anteriors, sense que se n’hagi autoritzat el compromís, l’aprovació ha de correspondre 
a l’Assemblea General. 
 
Atès que durant l’exercici liquidat varen realitzar-se despeses per a les quals no hi havia prou 
consignació pressupostària es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’adopció del següent 
 
 
ACORD: 
 
Únic.- Aprovar despeses realitzades sense consignació pressupostària a l’any 2003 per un import 
total de 14.409,17 €, les quals s’imputaran en el pressupost del 2004 segons el detall que tot 
seguit es relaciona: 
 
Lloguer oficines Consorci 3.492,94 



Subministrament electricitat 68,58 
Material oficina 1.511,77 
Comunicacions telefòniques 47,58 
Publicitat i propaganda 274,92 
Locomoció 139,20 
Comunicacions postals 3,32 
Despeses jurídiques i econòmiques 2.954,00 
Despeses protocol·làries 413,10 
Prorrata IVA 5.503,76 
TOTAL 14.409,17 

 
 
L’assemblea aprova els esmentats acords per unanimitat. 
 
El següent punt introduït per urgència I que presenta la interventora del Consorci senyora Rosa M. 
Melero és el següent: 
 
 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2004 MITJANÇANT BAIXES PER 
ANUL·LACIÓ 
 
“Part expositiva 
 
Tal com s’exposa en l’informe de liquidació del pressupost del 2003 el romanent de tresoreria total 
de l’exercici de 2003 va ser de – 46.507,79 €.  
 
Per corregir aquesta situació és necessària una modificació pressupostària per reduir el pressupost 
de despeses del present exercici per un import equivalent al romanent de tresoreria real, atès que 
ja ha estat aprovat el pressupost per a l’exercici de 2004 i, per tant, no es pot aprovar amb 
superàvit. 
 
Tal i com  estableix l’article 14.3 de les bases d’execució del pressupost del 2004 aquesta 
modificació, que tot seguit es detalla, cal que sigui aprovada per l’Assemblea General: 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 193.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), estableix que en cas de liquidació del 
pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, l’òrgan competent haurà de reduir despeses del 
nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. 
 
L’article 193.2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març disposa que en cas de no ser possible la 
reducció de despeses es podrà concertar una operació de crèdit pel seu import sempre que es 
donin les condicions assenyalades en l’article 177.5 d’aquesta llei. 
 
L’article 193.3 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març també estableix que en cas de no adoptar-
se cap de les mesures previstes en els anteriors apartats, el pressupost de l’exercici següent 
s’haurà d’aprovar amb un superàvit inicial de quantia no inferior a la del dèficit. 
 
Tenint en compte que la competència per a la modificació del pressupost mitjançant baixes per 
anul·lació és de l’Assemblea General, d’acord amb l’article 10.a) dels Estatuts del Consorci Alba-Ter 
 



I Vist l’article 14 de les Bases d’execució del pressupost que disposa que l’aprovació de les baixes 
per anul·lació correspon a l’Assemblea General i que aquesta modificació serà immediatament 
executiva 
 
A proposta de la presidència i vist l’informe de la intervenció del Consorci, es proposa a 
l’Assemblea General: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de baixes per anul·lació – modificació pressupostària número 1/04 – 
per un import total de – 46.507,79 €. 
 
El pressupost, un cop modificat, quedarà desglossat per Capítols de la següent manera: 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2004 (després de la modificació del pressupost 
mitjançant baixes per anul·lació) 
 
A) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Cap. III-  Taxes i altres ingressos..................................................200,00   € 
Cap. IV-   Transferències corrents............................................202.146,80   € 
Cap. V -  Ingressos patrimonials.....................................................  1,00   € 
Cap. VII -  Transferències de capital............................................97.800,00   € 
 
 TOTAL .............................................................................. 300.147,80  € 
 
B) ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. I -   Despeses de personal.............................................82. 892,94  € 
Cap. II -  Despeses en béns corrents i serveis..........................71.047,07  €  
Cap. III - Despeses financeres..................................................1.900,00  € 
Cap. VI - Inversions reals........................................................97.800,00 € 
 
 TOTAL....................................................................... 253.640,01 €  
 
 
Segon.- Procedir a efectuar els assentaments comptables pertinents a fi de deixar constància de 
l’anul·lació dels crèdits de referència en la seva corresponent partida. 
 
Posada a votació la proposats l’assemblea l’aprova per unanimitat. 
 
 
A continuació s’introduirà el punt de precs i preguntes el tractament del qual queda condicionat a 
l’arribada del senyor conseller a l’Ajuntament de Sant Joan  
 
12.- PRECS I PREGUNTES  
 
Dintre d’aquest apartat es fan constar les següents intervencions: 
 
Ajuntament d’Anglès demana, en la seva condició de membre de nova incorporació, quan podrà 
disposa del SIG del Consorci Alba-Ter. El president respon que aquesta aplicació serà operativa a 
partir del proper dilluns i que cal posar-se d’acord amb la directora de projectes, senyora Dolors 
Roset per tal de què expliqui el funcionament d’aquesta eina. 
 



Respecte a la pregunta d’un dels assistents respecte al nombre d’ens consorciats el president 
respon que en aquests moments som 45 ajuntaments amb la incorporació dels 4 ajuntaments que 
avui s’ha fet efectiva, també en formen part  5 consells comarcals amb la qual cosa, i al menys pel 
què fa  les comarques de Girona, és el consorci local que agrupa una quantitat més gran 
d’administracions  
 
El senyor Joan Casas, que també assisteix a l’assemblea i que havia estat representant al Consorci 
per part de l’Ajuntament de Ripoll, posa de manifest la necessitat d’impulsar accions de difusió 
com ara l’atlas ambiental o les jornades d’estudi del Ter per tal de donar a conèixer tot el material 
que el Consorci ha anat aplegant en els darrers anys i que té molt interès. El senyor Francesc 
Camps completa aquesta intervenció senyalant que els tríptics de les jornades seran objecte de 
difusió àmplia a fi d’arribar al món educatiu i també perquè, a través dels ajuntaments, es pugui 
arribar a totes aquelles associacions, entitats i estudiosos a fi d’animar la participació de tothom en 
aquesta iniciativa. En aquest sentit anima a tots els ajuntaments a aprofundir en una feina en 
xarxa per tal de donar a conèixer el treball que s’està fent a l’entorn del riu i que el Consorci 
coordina. 
 
En aquest punt de la sessió el senyor Josep  Musellas, membre del consell de govern del Consorci 
Alba-Ter demana que, ja que el Pla de foment turístic és tan important, si se’n poden donar unes 
explicacions complementàries. El president dóna la paraula al sr. Genís Dalmau, que és la persona 
responsable de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme dins el consell de govern del Consorci 
Alba-Ter el qual explica que el pla és per 3 anys i que, en aquests moments, es compta amb una 
part del finançament. El senyor Dalmau posa de manifest la importància del desenvolupament 
turístic i destaca que, encara que aquest fenomen pot ser important, als dos extrems de la conca 
encara hi ha molt territori de l’espai fluvial que no es beneficia d’aquesta activitat tot i tenir 
recursos molt importants recollits en els treballs previs que ha anat desenvolupant el Consorci. Per 
tant el que convindria és lligar des de l’acció pública les diverses línies de treball que ja s’estan 
posant en marxa a través de les iniciatives privades i dirigint el desenvolupament del fenomen 
turístic vers una línia sostenible. En aquest sentit la ruta cicloturística s’hauria d’adreçar 
bàsicament a la bicicleta de muntanya i partint d’un usuari que té com objectiu la descoberta del 
territori. Aquesta ruta, òbviament, també es podria fer a peu amb la qual cosa s’augmenta el 
potencial de destinataris del servei. Mirant altres experiències es veu que el tipus d’usuaris 
d’aquesta ruta són gent amb un nivell adquisitiu mitjà/alt que poden fer vacances fora de la 
temporada habitual i que per tan port permetre desestacionalitzar el turisme. Molts són jubilats o 
pre-jubilats amb bona salut per realitzar aquest tipus d’activitat. Aquestes iniciatives ja s’estan 
portant a terme a centre Europa. Per tant el senyor Genís indica que cal treballar aprofitant 
aquesta experiència europea, a fi d’aconseguir productes que beneficiïn a tots els municipis i 
alhora aportin valor afegit al riu. 
 
Es fa constar que amb aquestes paraules es dóna per acabat el punt relatiu de precs i preguntes 
de l’assemblea. El senyor president declara doncs, des d’aquest moment, closa la sessió i dóna la 
benvinguda al conseller de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya senyor Salvador Milà el 
qual pronuncia unes paraules destacant la importància de l’existència d’un organisme com el 
Consorci Alba-Ter i parla d’aspectes relacionats amb la gestió de l’aigua i la necessitat de buscar 
vies de col.laboració per dur a terme una gestió integral del riu Ter. 
 
 


