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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 3/01 
Caràcter: Ordinari 
Data: 8 d’octubre de 2001 
Horari: de dos quarts de vuit de la tarda a un quart de deu del vespre. 
Lloc:  Casa de la Vila de l’ajuntament de Girona.  
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Joaquim Vivas i Llorens. (Presidents) 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña. 
Ajuntament de Salt: Sr. Enric Pallàs. 
 
Excusen l’absència els representants dels Ajuntaments de Ripoll i de Torroella de Montgrí. 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Tècnics: Josep Capellà (Gerent) i Jordi Comas (Director tècnic administratiu). 
 
Ordre del dia 

 
1.- Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2.- Informe de gerència. 
 2.1.- Entrevistes i reunions  realitzades. 
 2.2.- Propostes de convenis i previsions d’ingressos. 
 2.3.- Sol·licitud de subvenció AODL de la directora de projectes i 
modificacions de la sol·licitud de pròrroga de la subvenció AODL de la tècnica 
de comunicació. 
3.- Evolució dels treballs realitzats per l’equip tècnic del Consorci. 
 3.1.- Proposta de Programa LIFE Medi ambient. 
 3.2.- Proposta al fons FEDER 
 3.3.- INTEREG III. 
4.- Situació econòmica 
 4.1.- Evolució del Pla de tresoreria. 
  4.4.- Estat d’ingressos i de despeses. 
5.- Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Torroella de Montgrí, 28 de juliol de 2001).- 
 
Per part del Secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’esborrany 
de l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 28 de juliol de 2001 (Torroella de 
Montgrí) que ja ha estat tramesa a tots els membres del Consell de Govern juntament 
amb la convocatòria. Atès que cap dels assistents oposa cap objecció al redactat de 
l’esmentat esborrany, l’acta es dóna per aprovada per unanimitat. Tot seguit el President 
ordena la transcripció de l’acta al llibre corresponent. 
 
2.- INFORME DE GERÈNCIA. 
 
2.1.- Entrevistes i reunions  realitzades. 
 
El gerent del Consorci posa de manifest el calendari del treball del Consorci fins a finals de 
l’any 2001, resumint  les diverses accions empreses d’acord amb l’esquema que figura a 
partir de la pàgina 3 del document de seguiment de la sessió que s’ha lliurat a tots els 
presents en el moment de començar la trobada del Consell. 
 
El sr. Capellà posa l’èmfasi en els contactes que s’han començat i que es continuaran amb 
els Ajuntaments integrants de l’ens, per tal de que tinguin accés als documents del 
projecte i al GIS (instal·lació d’aquest aplicatiu als diversos ajuntament consorciats). En 
aquest sentit el sr. Capellà comenta que de cara l’any vinent caldrà formalitzar algun tipus 
de contracte amb el SIGTE per l’actualització del GIS. 
  
2.2.- Propostes de convenis i previsions d’ingressos. 
 
Seguidament el sr. Capellà informa de l’assistència que ha sol·licitat l’ajuntament de 
l’Esquirol per portar a terme el treball de desenvolupament turístic dels Municipis de Santa 
Maria de Corcó, Rupit, Pruit i Tavertet. 
 
El Consell de Govern acorda l’aprovació d’aquest conveni segons l’acord que es transcriu: 
 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ.- 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó està interessat en un estudi que analitzi les 
potencialitats turístiques de Santa Maria de Corcó, Tavertet i Rupit a través dels serveis 
tècnics del Consorci Alba-Ter. 
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2.- Que el Consorci Alba-Ter, donat que la confecció dels treballs que constituiran l’objecte 
del conveni coincideixen amb els seus objectius, està disposat a realitzar a favor de 
l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó el treball mencionat anteriorment. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com un dels 
principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació. 
 
El marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local 
s’assenyala  a l’art. 55 de la Llei de Bases de règim local quan diu al seu apartat c) 
“prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les administracions 
poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit es 
pronuncia l’art. 129 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
L’art. 135 de la Llei Municipal citada estableix que els ens locals que tenen atribuïdes 
funcions de cooperació poden amb aquesta finalitat, establir convenis o crear consorcis 
amb llurs municipis. 
 
L’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, estableix el marc general pel qual es 
regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i regula els 
termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de col·laboració 
entre ambdues administracions. 
 
L’art. 3.1. c) de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions 
públiques, estableix que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de 
col·laboració que duguin a terme les administracions públiques entre elles. 
 
L’art. 25 2. m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atribueix al Municipi la competència en matèria de promoció del turisme. En el mateix 
sentit es pronuncia l’art. 63 2 n) de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya. El Consorci Alba-Ter s’assimila en el seu règim jurídic a una administració de 
dret públic de caràcter local. 
 
L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat que les 
administracions públiques estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació 
consensuada per la prestació de serveis o pel desenvolupament de competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest cas 
les facultats i obligacions de cada administració són les que es deriven de les pròpies 
clàusules del conveni. 
 
L’aprovació dels convenis de cooperació és una facultat atribuïda al Consell de Govern del 
Consorci. 
 
Atenent doncs als antecedents esmentats i als fonaments de dret que els són d’aplicació 
que s’han concretat en el text del conveni de col·laboració que consta a l’expedient i en 



 4 

exercici de la competència atribuïda, es demana al Consell de Govern i aquest aprova per 
unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el text del Conveni a subscriure entre el Consorci Alba-Ter i 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó i que té per objecte la realització d'un estudi que 
analitzi les potencialitats turístiques de Santa Maria de Corcó, Tavertet i Rupit. 
Concretament, constarà dels següents documents: 
 
- Elaboració d'un inventari detallat dels recursos endògens existents en el territori. Anàlisi 
de la potencialitat turística d'aquest espai en base als recursos detectats. 
- Elaboració d'un inventari dels serveis i equipaments turístics existents en el territori.  
- Anàlisi de l'oferta existent i determinació de la necessitat de nous equipaments i 

serveis en el futur. 
- Definició de la demanda potencial. 
- Proposta de creació de productes turístics específics. 
- Pla de comercialització dels productes turístics. Comunicació, promoció i estudi dels 
mecanismes de distribució de l'oferta turística existent en aquest territori. 
 
Segon.- Acceptar el compromisos que es deriven del text del conveni que s’aprova i que 
consta a l’expedient. 
 
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al sr. President del Consorci 
Alba-Ter per tal de que procedeixi a la signatura d’aquest conveni, així com de qualsevol 
altre document que sigui necessari per fer efectius els termes aquests acords. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Santa Mª de Corcó requerint-lo per 
l’aprovació dels termes del mateix i per la signatura del conveni que s’aprova. 
 
Pel que fa a les previsions d’ingressos el sr. Gerent del Consorci informa que s’està fent un 
seguiment acurat d’aquest capítol havent-se negociat les aportacions de FCC i provant de 
que es concreti l’aportació ordinària de la Conselleria de Medi Ambient. Igualment s’ha fet 
el contacte amb AGBAR per tal de determinar la seva aportació al Consorci. En aquest 
sentit s’assenyala la necessitat de comptar amb unes fitxes de col·laboració que 
incloguessin com a contraprestació algun tipus d’accés al GIS del Consorci ni que fos a 
través de funcions de simple impressió.  
 
Hi ha la possibilitat també de concretar un conveni amb l’empresa ENDESA per 
l’esponsorització del “Projecte rius” pel qual es segueix treballant per la formalització de 
nous grups almenys mentre hi hagi material.  
 
 
 2.3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AODL DE LA DIRECTORA DE 
PROJECTES I MODIFICACIONS DE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA 
SUBVENCIÓ AODL DE LA TÈCNICA DE COMUNICACIÓ. 
 
Tal com ja es va informar a la darrera sessió del Consell, el sr. Capellà explica que s’ha 
acabat concretant les aportacions del Departament de Treball a través de la fórmula 
d’AODL’s tant pel que fa al lloc de treball de tècnic de comunicació (pròrroga) com a la 
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petició del lloc de treball de Direcció de projectes. El Consell valora positivament les 
iniciatives en tant suposen un reconeixement del treball que està portant a terme el 
Consorci així com l’estalvi financer que suposa l’aportació d’aquest ajut directe als llocs de 
treball. Els acords que s’adopten són els següents: 
 
SOL·LICITUD  DE PRÒRROGA DE LA SUBVENCIÓ PER L’AODL DE TÈCNICA DE 
COMUNICACIÓ 
 
En data 7/10/01 la sra. Montserrat Pujol i Famadas ha causat baixa voluntària com a 
Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) en plantilla del Consorci Alba-Ter.  
 
Atès que aquesta baixa es produeix abans de la fi del contracte (11/12/01) s’ha informat 
al Departament de Treball d'aquesta situació i s’ha de  sol·licitar una nova subvenció per a 
poder contractar un nou AODL per cobrir el lloc de treball vacant. 
 
Posteriorment, i com a condició per poder optar a la subvenció AODL, se seguirà un 
procés de selecció per tal de  determinar la persona idònia per a ocupar aquest lloc de 
treball procedint-se a la seva contractació per raons d’urgència. 
 
Atenent a la necessitat d’obtenir la pròrroga en la subvenció concedida per tal de finançar 
aquesta plaça d’AODL, a proposta de la gerència, el Consell de Govern acorda: 
 
Primer.-  Modificar la sol·licitud de  subvenció al Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya per la pròrroga del finançament d’un AODL corresponent a la plaça de tècnic 
de comunicació per l’any 2002, atenent als canvis personals que s’han posat de manifest. 
 
Segon.- Adoptar el compromís de finançar amb càrrec al pressupost del Consorci la part 
restant de la retribució corresponent a aquesta plaça. 
 
Tercer.- Facultar al sr. Joaquim Vivas i Llorens, President del Consorci, tant àmpliament 
com en dret sigui necessari, per la signatura dels documents que facin falta per la 
formalització d’aquest ajut, així com per la impulsió del procés selectiu i la nova 
contractació de la persona que ha de substituir a la Sra. Montse Pujol un cop hi hagi 
constància de la concessió del suport financer demanat. 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA PLAÇA D’AODL PER LA PLAÇA DE 
DIRECTOR/A DE PROJECTES.- 
 
 
La sra. Dolors Roset i Pagès ocupa una plaça de personal eventual a la plantilla del 
Consorci Alba-Ter i el seu contracte laboral té a veure amb aquesta qualificació i 
naturalesa. Tanmateix aquesta plaça podria incardinar-se en el règim de contractació 
d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local si s’acudís als ajuts que, per aquest tipus de 
personal, preveu el departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb la qual 
cosa, el finançament de les retribucions corresponents a aquesta plaça, suposaria un 
notable estalvi per al Consorci. 
 
Atesa la proposta que eleva la gerència, el Consell de Govern acorda: 
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Primer.-  Sol·licitar una subvenció al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya pel finançament d’un AODL corresponent a la plaça de director de projectes del 
Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Adoptar el compromís de finançar amb càrrec al pressupost del Consorci la part 
restant de la retribució corresponent a aquesta plaça. 
 
Tercer.- Facultar al sr. Joaquim Vivas i Llorens, President del Consorci, tant àmpliament 
com en dret sigui necessari, per la signatura dels documents que facin falta per la 
formalització d’aquest ajut, així com per la contractació de la sra. Dolors Roset i Pagès 
com a personal en règim laboral temporal tan bon punt es concreti la subvenció 
demanada. Aquesta contractació serà ratificada pel Consell de Govern en la primera sessió 
que celebri. 
 
Quart.- Reconèixer el canvi de naturalesa del lloc de treball a la plantilla del Consorci Alba-
Ter de tal manera que la plaça de personal eventual que fins ara es venia ocupant per la 
sra. Dolors Roset Pagès, sofrirà una novació, justificada per raons d’oportunitat, eficàcia i 
eficiència econòmica, passant a ser el seu règim jurídic el de contracte laboral temporal 
des del moment en que s’obtingui l’ajut demanat. 
 
Cinquè.- Presentar per a la seva ratificació a l’Assemblea General pel que fa a la 
modificació introduïda a la plantilla del Consorci i que resta plenament justificada, en la 
primera sessió que celebri als efectes de control de legalitat ja que l'adopció d'aquest 
acord així com la posterior contractació que se’n deduirà venen motivades per raons 
d'urgència i operativitat en l'execució de les tasques de direcció dels projectes del Consorci 
Alba-Ter. 
 
3.- EVOLUCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS PER L’EQUIP TÈCNIC DEL 
CONSORCI. 
 
3.1.- Proposta de programa LIFE-medi ambient. 
 
El sr. Gerent explica el sentit dels treballs que s’han elaborat fins a aquest moment i la 
necessitat d’aprovar-los així com de sol·licitar formalment l’accés al programa europeu 
(LIFE)). 
 
Davant de la documentació aportada que consta al document de treball de la sessió que 
s’ha lliurat i de les explicacions del sr. Gerent, el Consell de govern acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar formalment la inclusió del projecte elaborat pel Consorci Alba-Ter i que 
servei de base a la proposta, al Programa Europeu LIFE assumint el compromís de 
cofinançament de les accions que s’hi preveuen pel cas de que s’obtingui l’ajut sol·licitat. 
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3.2.- Proposta al fons FEDER 
 
El sr. Gerent explica el sentit dels treballs que s’han elaborat fins a aquest moment i la 
necessitat d’aprovar-los així com de sol·licitar formalment l’accés al programa europeu 
(FEDER). 
 
Davant de la documentació aportada que consta al document de treball de la sessió que 
s’ha lliurat i de les explicacions del sr. Gerent, el Consell de govern acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar formalment la inclusió del projecte elaborat pel Consorci Alba-Ter, i que 
serveix de base a la proposta al Programa Europeu FEDER, assumint el compromís de 
cofinançament de les accions que s’hi preveuen pel cas de que s’obtingui l’ajut sol·licitat. 
 
 
3.3.- Intereg III. 
 
El Sr. Capellà informa de l’estat dels contactes i dels treballs empresos per tal de concretar 
aquesta sol·licitud de programa europeu. 
 
 
4.- SITUACIÓ ECONÒMICA 
 
4.1.- Evolució del pla de tresoreria. 
 
Figura a la part final del document lliurat i que serveix de guió a la sessió. S’informa de 
que en aquests moments ja s’ha disposat totalment de la pòlissa de tresoreria i que cal 
activar el cobrament de les quotes de participació dels ens consorciats i que no són 
promotors. El darrer pagament del FEDER està previst per aquest mateix mes d’octubre. 
 
4.4.- Estat d’ingressos i de despeses. 
 
L’estat d’execució del pressupost figura igualment als darrers fulls de l’informe de guió de 
la sessió.  
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Al fil dels darrers comentaris sobre la situació econòmica del Consorci, el sr. Capellà posa 
de manifest que l’autèntic problema amb que s’enfronta el Consorci és que, en no tenir un 
finançament estable garantit, molts de les esforços i energies s’esmercen a la recerca 
d’aquest marc que ha de permetre un funcionament “normal”, i per tant, els esforços no 
es poden dirigir al que hauria de ser la tasca prioritària: els serveis als ajuntament en el 
marc dels objectius del consorci. 
 
El sr. Francesc Camps incideix en la mateixa qüestió posant de manifest la necessitat de 
que la tasca del Consorci es plasmi en realitzacions concretes i per això apunta que una 
línia d’actuació que caldria impulsar fora la dels convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
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per la impulsió de projectes de rehabilitació i millora (renaturalització) d’alguns trams del 
riu. En aquesta línia l’aportació del Consorci podria ser decisiva donada l’escassetat de 
recursos per part dels petits municipis ja que Alba-Ter podria ser l’administració que 
impulsés tècnicament els projectes i l’ens que en coordinés la gestió. 
 
El Consell de Govern valora positivament aquesta iniciativa i s’acorda  dirigir esforços per 
tal de concretar un projecte d’actuacions concrets i parlar-ne amb la Fundació Natura i la 
Fundació Territori i Paisatge que poden aportar recursos per la redacció de projectes 
concrets. Així el Consorci s’encarregaria de “detectar” sobre el seu GIS els “punts negres” 
on cal alguna actuació immediata i, sobre els projectes elaborats per les fundacions, 
encarregar-se de cercar el finançament (bàsicament a través dels ajuts per neteges de 
lleres de l’ACA) tot coordinant-ne l’execució. 
 
S’apunta que fóra molt important que aquests projectes estiguessin enllestits i es 
poguessin presentar a la propera Assemblea General del Consorci, i per això es realitzarà 
una reunió tècnica per analitzar els punts prioritaris d’actuació. 
 
El Gerent del Consorci  fa una darrera intervenció incidint novament en la necessitat de la 
negociació política que asseguri un finançament estable per al consorci, ja que només 
aquesta mesura pot garantir la eficàcia de l’activitat de l’ens, en la línia de les iniciatives 
com la que s’acaba de formular. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a tres quarts de dues 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 Sr. President, juntament amb mi que 
en dono fe. 


