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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 2/03 
Caràcter: Ordinari 
Data: 17 de setembre de 2003. 
Horari: de les sis i deu minuts de la tarda a tres quarts de vuit del vespre. 
Lloc:  Casa de la Vila de l’ajuntament de Bescanó.  
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Joaquim Vivas i Llorens. (President) 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joan Casas i Capdevila. 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Lluís Batllori i Obiols. 
Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña i Serra. 
 
No assisteix el representant de l’Ajuntament de  Salt, Sr. Lluís Trafach, que excusa 
l’absència. 
 
Donada l’especial situació dels òrgans de govern del Consorci un cop celebrades les 
eleccions municipals, es fa constar que també assisteixen a la sessió del Consell, en 
qualitat d’oïdors, els següents regidors que han estat designats com a nous representants 
dels ajuntaments que formen el Consell: 
Sr. Pere Prat (Ajuntament de Manlleu), sra. Carme Brugarola (Ajuntament de Ripoll), sr. 
Josep Musellas (Ajuntament de Salt), srs. Genís Dalmau i Joan Ribas (Ajuntament de 
Torrella de Montgrí) i el sr. Pons Feliu (Ajuntament de Girona). 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Tècnics:   Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu i Gerent en funcions),  
Sra. Glòria Francolí i Sanglas (Tècnica de comunicació), Montse Ventura i Pujolar, tècnica 
adscrita a l’àrea de desenvolupament GIS i Dolors Roset (Directora de projectes). 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Informe de gerència. 

2.1. Entrevistes i reunions realitzades. 
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2.2. Evolució dels projectes en curs i finalitzats: FEDER, ACA, interreg IIIA, Atles 
ambiental i patrimonial del riu Ter, Pla de Dinamització Turística, estratègica 
d’educació ambiental, conveni amb ENDESA. 

2.3. Projecte de recuperació d’espais emblemàtics: 
2.3.1 1a. fase d’actuació al pantà de Cal Gat. 
2.3.2 Projecte de l’illa de Canet. 
2.3.3 Projectes presentats pels estudiants del pràcticum de la UdG. 
2.3.4 Convocatòria del FEDER 2004-05. 

2.4. Creació d’un registre telemàtic per a l’eaCat. 
 
3. Informe de secretaria:  

3.1. Ratificacions de convenis i decrets de presidència. 
3.2. Celebració de l’Assemblea General (elecció de nous òrgans de govern, comptes 

generals, modificació dels estatuts, modificació del pressupost). 
 
4. Situació econòmica. 

4.1. Proposta de modificació de pressupost. 
4.2. Estat d’execució del pressupost i estat de la tresoreria. 
4.3. Aportacions de l’Ajuntament de Manlleu. 

 
5. Mocions o temes per urgència. 
 
6. Precs i preguntes. 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Manlleu, 9 d’abril de 2003) 
 
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 9 d’abril de 2003 (Manlleu) 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. 
 
Com d’habitud al començar la sessió es fa lliurament a tots els assistents d’un dossier que 
recull la informació dels punts de l’ordre del dia a tractar. Es farà referència a aquest 
document en alguns indrets de l’acta per tal de poder tenir millor seguiment de  la sessió 
 
2.- INFORME DE GERÈNCIA. 
 
2.1. Entrevistes i reunions realitzades. 
 
Per part del gerent en funcions, sr. Jordi Comas, es dóna compte dels contactes 
mantinguts des de l’última trobada del Consell de Govern (Ajuntament de Vilanova de Sau, 
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Institut Català de Finances, Departament de Medi Ambient i Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques). Les fitxes d’aquestes trobades s’inclouen al dossier de la 
sessió que s’ha lliurat a tots els assistents (pàgines 1 a 9). 
 
 
2.2. Evolució dels projectes en curs i finalitzats: FEDER, ACA, Interreg IIIA, 

Atles ambiental i patrimonial del riu Ter, Pla de dinamització turística, 
estratègia d’educació ambiental, conveni amb ENDESA. 

 
En relació al projecte de Servidor de mapes per internet que s’està executant a càrrec del 
FEDER, el sr. Comas explica que estarà llest per poder-lo presentar a la propera 
assemblea. Està previst de fer una demostració de l’aplicació concreta del GIS per 
ajuntaments, que és l’aplicació a què tindran accés tots els ens consorciats, a través de la  
pàgina web, un cop obtingudes les claus d’accés. 
 
Pel que fa al Pla d’espais fluvials del baix Ter redactat per a l’ACA (pàgines 11 a 15 del 
dossier de la sessió), el sr. Comas dóna compte de les reunions efectuades i de la 
finalització del projecte per part dels tècnics del Consorci. L’ACA té previst fer una 
presentació als ajuntaments afectats a la seu tècnica del Consorci (Ajuntament de Salt) 
abans de finals d’any. 
 
Pel que fa a l’Interreg IIIA (pàgines 17 a 22 del dossier de la sessió), el gerent en funcions 
explica que de cara a l’any vinent convé cercar projectes municipals que s’hi puguin 
incloure. El cofinançament és del 50% a càrrec del FEDER i l’altre a càrrec del Consorci a 
través dels ajuntaments. 
 
Pel que fa a l’Atlas ambiental -conveni amb AGBAR- (pàgines 24 a 28 del dossier de la 
sessió), el sr. Comas explica que sobre els principis d’acord que figuraven en el conveni 
signat al seu dia, han sorgit alguns conceptes pels quals la Fundació ha fet una notable 
ampliació dels treballs previstos. Sembla que convindrà redactar una addenda al conveni 
per tal de recollir aquestes diferències. Tanmateix els tècnics del Consorci valoren que els 
treballs que es volen incorporar exigirien l’atenció de més recursos personals ja que en 
aquests moments és prioritari el treball de contactes amb els ajuntaments del Consorci. 
 
El Consell de Govern un cop debatuts tots aquests extrems acorda que es realitzi una 
trobada a nivell polític amb els responsables de la Fundació, per tal de decidir la línia a 
seguir, donada la nova situació creada. 
 
Pla de dinamització turística. Es comenta aquesta iniciativa proposada a través de la 
Direcció General de Turisme i que es vehicula via Ministerio de Economía y Hacienda de 
Madrid. Els responsables de la convocatòria demanen més concreció en el tema de les 
inversions, tot i que es constata la bona posició de què gaudeix el pla elaborat pel 
Consorci per tal d’optar a aquests ajuts. S’està confeccionant un model d’adhesió al Pla, 
per tal que el puguin signar empreses i organismes vinculats al món del turisme. 
 
El sr. Comas assenyala la importància del Pla per tal de donar cohesió al territori que 
agrupa els municipis del Consorci. La sra. Isabel Salamaña insisteix en els esforços que 
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s’han esmerçat per tirar endavant aquesta iniciativa i en la necessitat d’una acció política 
paral·lela de suport. 
 
S’acorda demanar una entrevista amb el Director General i que es faci una presentació del 
Pla pel mes d’octubre. 
 
Estratègia d’educació ambiental (pàgines 29 a 33 del dossier de la sessió), s’informa que 
finalment l’empresa encarregada de redactar el projecte n’ha presentat una versió que 
sembla adequada i al qual s’ha de donar el vistiplau definitiu. Es decideix que es faran 
arribar còpies del projecte als ajuntaments que formen part del Consell de Govern, 
juntament amb l’informe tècnic de valoració del treball, a fi que en la propera sessió 
d’aquest òrgan es pugui aprovar. 
 
Conveni amb ENDESA (pàgines 35 a 39 del dossier de la sessió), s’informa que és un 
document ja aprovat pel Consell, que es preveu signar a l’Ajuntament de Manlleu, el dia 
23 de setembre. S’acorda redactar una nota de premsa i convocar els mitjans informatius. 
 
 
Es fa una valoració positiva de la marxa del Projecte Interreg IIIB Medoc. 
 
 
2.3. Projecte de recuperació d’espais emblemàtics. 
 
2.3.1 1a. fase d’actuació al pantà de Cal Gat. 
Es considera molt important aquesta actuació, ja que és la primera que efectua el Consorci 
sobre el territori, recollint l’interès majoritari dels ajuntaments que en formen part. El sr. 
Jordi Comas explica els antecedents i el procés de contractació que s’ha portat a terme, 
alguns dels documents del qual es recullen al dossier de la sessió (pàgines 42 a 58). 
 
A proposta de la gerència, el Consell de Govern adopta l’acord de ratificació de la 
Resolució de presidència, pel qual s’aprovava l’expedient de licitació per adjudicar el 
contracte de la primera fase d’actuacions al pantà de Cal Gat. El text del Decret a ratificar 
és el següent: 

 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
 
 
Expedient: 01/03 
Identificació:Aprovació de l’expedient de licitació per a la contractació de la 

primera fase d’actuacions al pantà de Cal Gat (Sant Joan de les 
Abadesses)  

Àrea:             Administració 
Òrgan: RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA A RATIFICAR PEL CONSELL DE GOVERN 
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Part expositiva: 
 

1. Un dels objectius del Consorci Alba-Ter és aconseguir un bon estat ecològic del 
sistema fluvial del riu Ter i de la seva conca. En base a aquest objectiu, els serveis 
tècnics del Consorci van elaborar un document-proposta de recuperació d’espais 
emblemàtics dels rius Ter i Freser. 

 
 

2.  Actualment, el Consorci Alba-Ter disposa d’un projecte executiu de restauració 
ambiental i condicionament per a l’ús públic d’un tram del riu Ter al Pantà de Cal 
Gat (al municipi consorciat de Sant Joan de les Abadesses) que es troba dins la 
zona inclosa a la Xarxa Natura 2000 de la regió biogeogràfica alpina.  

 
 

3.  En base a l’informe dels serveis tècnics es va dividir aquest projecte executiu en 
diverses fases d’actuacions. Per poder executar la primera fase es va sol.licitar una 
subvenció al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. El 29 
de maig de 2003 se’ns va comunicar la concessió de l’ajut sol.licitat. Una de les 
condicions de l’ajut és que les actuacions aprovades  estiguin finalitzades a 31 
d’agost de 2003. 

 
 

4.  Les actuacions que s’hauran de portar a terme en aquest primera fase es 
concretaran en la realització d’un observatori de fusta i una passera mirador, la 
realització de dos trams de camí pedestre amb vorades i desnivells realitzats a 
base de travesses de fusta de ferrocarril, i en la senyalització mitjançant la 
col.locació de dos panells informatius, dos interpretatius, dos d’advertiment i 
quatre balises direccionals.  

 
 

5.  L’adjudicació d’aquesta obra requereix la subscripció d’un contracte administratiu 
que es regirà, pel que fa a la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP) i per les disposicions 
que la desenvolupin. 

 
 
Fonaments de dret: 
 
1. La tramitació d’aquest procediment requereix l’aprovació d’un plec de clàusules 

administratives particulars que regeixin la licitació que es convoqui a l’efecte, que 
definiran els drets i obligacions que assumeixen les parts contractants, d’acord amb el 
que disposa l’article 268 de la LMRLC i seguir tot el procés administratiu que exigeix el 
TRLCAP pel que fa a l’adjudicació del contracte. 
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2. D’acord amb l’article 270.1 de la LMRLC, els plecs de clàusules administratives 
particulars, un cop aprovats, s’han d’exposar al públic durant un termini mínim de 
quinze dies i s’han d’anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, perquè s’hi puguin presentar reclamacions, les quals han 
de ser resoltes pel mateix òrgan de contractació. 

 
3. Ara bé, d’acord amb l’article 270.2 de la LMRLC, els plecs de clàusules administratives 

particulars no s’han d’exposar al públic durant un termini mínim de quinze dies si s’han 
aprovat prèviament uns plecs de clàusules administratives generals. 

 
4. L’article 141. g) introdueix la possibilitat d’utilitzar el procediment negociat sense 

publicitat prèvia en el contracte d’obres de quantia inferior a 60.101,21 euros. Amb 
aquest procediment es permet agilitzar molt l’adjudicació del contracte administratiu, 
al no ser d’aplicació els terminis establerts pel procediment obert o restringit i alhora 
s’evita l’encariment de tot el procés de contractació amb les publicacions dels anuncis 
corresponents i amb la tramitació més llarga d’un procediment obert. 

 
5. La despesa prevista per a aquesta obra no supera la quantia esmentada en el paràgraf 

anterior i té una durada molt curta, fet aquest que permet i, alhora, aconsella des d’un 
punt de vista d’eficàcia i eficiència en la gestió de l’activitat administrativa, la utilització 
d’un procediment negociat sense publicitat, en el qual es sol·licitarà directament a les 
possibles empreses facultades per a la prestació d’aquesta obra una oferta econòmica i 
es negociarà amb la millor les condicions del contracte. 

 
6. Un cop emesos els informes jurídic i de fiscalització de la despesa en relació a la 

legalitat jurídica i econòmica del plec de clàusules particulars i el procediment a seguir 
en la tramitació d’aquesta licitació, d’acord amb el que estableix l’article 268.2 de la 
LMRLC. 

 
 
Per tot això,  i en base a la competència que aquesta Presidència s’irroga en viurtut de la 
urgència d’aquesta contractació, per la present 
 

DISPOSO: 
 
 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de licitació per adjudicar el contracte de la 
primera fase d’actuacions al pantà de Cal Gat (Sant Joan de les Abadesses) mitjançant la 
tramitació d’un procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon.  Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars definidors 
dels drets i obligacions que assumeixen les parts contractants, els quals regiran la licitació 
i l’execució d’aquesta obra, essent innecessari el tràmit de l’exposició pública al disposar el 
Consorci Alba-Ter de plecs de clàusules administratives generals aprovats.  
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Tercer.  Aprovar la despesa corresponent a les quantitats que s’han de pagar 
amb càrrec al pressupost de 2003, per un import màxim de 44.630,71 euros (IVA inclòs), 
amb càrrec a la partida número 01-533A-60100. 
 
Quart.  Disposar, simultàniament, l’obertura del procediment negociat sense 
publicitat i sol·licitar una oferta a les empreses que es detallen a continuació, les quals 
estan capacitades per a la realització de l’objecte del contracte, fixant-se amb la 
seleccionada el seu preu final i deixant-ne constància de totes les gestions dutes a terme 
en l’expedient. 
 
 

 FUNDACIÓ NATURA 
 FRACTALIA 
 NATURALEA CONSERVACIÓ, S.L. 

 
El Consell de Govern el ratifica per unanimitat. 
 
També s’acorda la ratificació de la Resolució de Presidència pel qual es va adjudicar al 
contracte d’obres per a l’execució del projecte. El text de la Resolució ratificada és el 
següent: 
 
 
 

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 
 
 
 
Expedient:  01/03 
Identificació: Adjudicació del contracte d’obrat per portar a terme les actuacions 

previstes en la primera fase del projecte de l’espai natural del pantà 
de Cal Gat a Sant Joan de les Abadesses. 

Àrea o Servei: Administració 
Òrgan:  RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA A RATIFICAR PEL CONSELL DE GOVERN 
 
 
Part expositiva: 
 
1. Per resolució de la presidència de 20 de juny de 2003 es va ordenar la tramitació d’un 

procediment negociat per adjudicar la contractació per portar a terme les actuacions 
previstes en la primera fase del projecte de l’espai natural del pantà de Cal Gat a Sant 
Joan de les Abadesses. 

 
2. El President del Consorci, mitjançant resolució a ratificar pel Consell de Govern, de 20 

de juny de 2003, va acordar aprovar l’expedient de licitació per adjudicar el contracte 
d’execució de les actuacions de la primera fase del projecte del pantà de Cal Gat per 
procediment negociat sense publicitat i va disposar alhora l’obertura del procediment 
negociat sense publicitat, sol·licitant una oferta a tres empreses capacitades per a la 
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realització de l’objecte del contracte, fixant amb la seleccionada el seu preu final i 
deixant-ne constància de totes les gestions dutes a terme en l’expedient. 

  
3. De les tres empreses seleccionades només una ha presentat una oferta econòmica en 

aquest procediment administratiu, l’empresa Fundació Natura, que ha acceptat el plec 
de clàusules administratives en la seva integritat. 

 
4. Respecte de les dues empreses restants –- Fractalia i Naturalea Conservació, S.L. - han 

enviat, per fax i per correu, un escrit fent constar que renunciaven a presentar cap 
oferta per impossibilitat de complir amb els terminis d’execució fixats. 

 
5. L’adjudicació d’aquest contracte d’obres requerirà finalment la subscripció d’un 

contracte administratiu que es regirà, pel que fa a la seva preparació, adjudicació, 
efectes i extinció pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP) i per les 
disposicions que el desenvolupin.  

 
 
Fonaments de dret: 
 
1. L’adjudicació per procediment negociat sense publicitat del contracte d’obres 

consistent en l’execució de les actuacions de la primera fase del projecte del pantà de 
Cal Gat requereix la subscripció d’un contracte d’obres que es regirà, pel que fa a la 
seva preparació, adjudicació, efectes i extinció pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 
16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (TRLCAP) i per les disposicions que el desenvolupin. 

 
Per tot això, i en raó de la urgència de la contractació que es pretén i sempre donant-ne 
raó al consell de govern del Consorci en la primera sessió que celebri. 
 

ACORDS: 
 
 
Primer.  Adjudicar el contracte d’obres consistent en l’execució de les 
actuacions de la primera fase del projecte del pantà de Cal Gat a l’empresa FUNDACIÓ 
NATURA per ser la proposició  presentada més avantatjosa d’acord amb les ofertes 
presentades, havent ofert un termini d’execució que finalitzarà a 31 d’agost de 2003 per 
un preu de 44.630,71 € (IVA inclòs).  
 
 
Segon.  Requerir a l’adjudicatari per tal que presenti, en el termini màxim dels 
cinc dies hàbils següents al de la notificació de l’adjudicació, la documentació que es detalla 
en la clàusula catorzena del plec de clàusules administratives particulars, requisit aquest que 
es considerarà imprescindible per procedir a la signatura del contracte mitjançant document 
administratiu, la qual cosa es portarà a terme el proper dia 14 de juliol de 2003, a les 13’00 
h. En cas que no es complís aquest requisit per causes imputables a l’empresa adjudicatària, 
l’Administració declararà resolt el contracte. 
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Tercer.  Declarar la facultat d’aquesta Presidència per a la signatura del 
contracte administratiu amb l’empresa adjudicatària.  
 
 
Quart.  Comunicar els presents acords a l’adjudicatària, per al seu coneixement i a la 
Intervenció del Consorci per tal que realitzin els actes corresponents a l’execució d’aquest 
contracte. 
 
                                                                                                                                                                   
Cinquè. Comunicar, un cop s’hagi procedit a formalitzar l’adjudicació en document 
administratiu, al Registre Públic de Contractes, organisme depenent de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, d’acord amb allò previst 
als articles 93.1 i 118  del TRLCAP, l’adjudicació del contracte d’obra.  
 
Es comenten diversos aspectes relatius a les partides incloses en l’execució d’aquesta 
primera fase, del contracte administratiu signat amb la Fundació Natura i la visita tècnica 
prèvia a la realització de les obres. 
 
2.3.2 Projecte de l’illa de Canet. 
Els antecedents es recullen a les pàgines 60 a 66 del dossier de la sessió. El Consell de 
Govern acorda la ratificació del Decret de sol·licitud d’ajuts que té el text següent: 
 

DECRET: 

 

SOL.LICITUD D'UN AJUT PER A LA REDACCIÓ D'UN PROJECTE DE RESTAURACIÓ 
AMBIENTAL I CONDICIONAMENT PER A L'ÚS PÚBLIC DE L'ILLA DE CANET I ELS MARGES 
DEL RIU TER EN EL SEU ENTORN IMMEDIAT ALS TERMES MUNICIPALS DE LA TALLADA 
D'EMPORDÀ I SERRA DE DARÓ DINS LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER AL FINANÇAMENT 
D'INVERSIONS EN ELS ESPAIS INCLOSOS AL PLA D'ESPAIS D'INTERÈS NATURAL DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 

 

Atès que un dels objectius del Consorci Alba-Ter és aconseguir un bon estat ecològic del 
sistema fluvial del riu Ter i de la seva conca. 

Atès que el Consorci Alba-Ter ha elaborat un document-proposta de recuperació de llocs 
emblemàtics del riu Ter. 

Atès que un dels hàbitats que es proposa recuperar és un espai inclòs en el Pla d'Espais 
d'Interès Natural, dins els municipis de La Tallada d'Empordà i Serra de Daró, ambdós en 
procés d'adhesió. 

Vista l'existència d'una convocatòria d'ajuts per a l'any 2003 per al finançament 
d'inversions en els espais inclosos al Pla d'Espais d'interès natural (PEIN). 

 

Es proposa l'adopció dels següents acords: 
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PRIMER- Sol.licitar un ajut de 23.890 Euros al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya per tal de poder redactar un projecte de restauració ambiental i 
condicionament per a l'ús públic de l'Illa de Canet i els marges del riu Ter en el seu entorn 
immediat als termes municipals de la Tallada d'Empordà i Serra de Daró. 

SEGON- Declarar la facultat d'aquesta Presidència per la signatura i realització de les 
gestions que facin falta. 

 

TERCER-Presentar aquest acord per a la seva ratificació per part del Consell de Govern del 
Consorci en la primera sessió que celebri, als efectes de control de legalitat. 

 
2.3.3 Projectes presentats pels estudiants del pràcticum de la UdG. 
Informació recollida a la pàgina 66 del dossier, s’acorda fer una selecció prèvia dels 
projectes elaborats pels alumnes i que es pugui fer una presentació dels millors puntuats 
davant del consell. 
 
2.3.4 Convocatòria del FEDER 2004-05. 
La informació d’aquesta convocatòria es conté a la pàgina 68 del dossier; per part de la 
gerència s’informa que el termini de presentació finalitza el 31 d’octubre i de l’existència 
en aquests moments de varis projectes candidats, que caldrà definir a partir dels contactes 
que es mantinguin amb els ajuntaments. 
 
 
2.4. CREACIÓ D’UN REGISTRE TELEMÀTIC PER A L’EACAT. 
 
La proposta que se sotmet a la consideració del Consell i que aquest aprova per 
unanimitat és la següent: 
 

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA 
 
 
 
ACORD DE CREACIÓ D’UN REGISTRE TELEMÀTIC A L’EXTRANET DE LES 
ADMINISTRACIONS CATALANES 
 
 
 
L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les administracions 
públiques han d’impulsar la utilització i l'aplicació de tècniques i mitjans telemàtics per 
desenvolupar la seva activitat i exercir les seves competències. 
 
Dins del marc del Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la 
informació de les administracions públiques catalanes, signat el 23 de juliol de 2001, el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals ha impulsat la creació d’una 
plataforma de relació amb els ens locals a través d’Internet i amb signatura electrònica, 
anomenada eaCat, extranet de les administracions catalanes. Aquesta plataforma permet 
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que els procediments que afecten les entitats locals en relació amb el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals es puguin trametre per via telemàtica.  
 
 
L’article 38 de la Llei 30/1992, en l’apartat incorporat per la Llei 24/2001, de 27 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, declara que es poden crear 
registres telemàtics per a la recepció o la sortida de sol·licituds, escrits o comunicacions 
que es trametin per mitjans telemàtics, sempre que compleixin els criteris de disponibilitat, 
autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació de la informació. 
 
 
En virtut del que s'ha exposat, s’acorda: 
 
 
1. Es crea a l’Ens local Consorci Alba-Ter un registre telemàtic per a la recepció i la 

sortida de documents que es trametin per via telemàtica a través de l'extranet de les 
administracions catalanes, a l'adreça www. eacat.net. 

 
2. Aquest registre telemàtic té caràcter d’auxiliar del Registre general de l’ens local, 

d’acord amb el que estableix  l’article 38 de la Llei 30/1992, en l’apartat nou incorporat 
per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre 
social. 

 
3. El registre dóna compliment als principis de disponibilitat, autenticitat, integritat, 

confidencialitat i conservació de la informació, i està habilitat per a la recepció i la 
sortida de sol·licituds, escrits i comunicacions dels procediments i tràmits per als quals 
s’aprovi la tramitació telemàtica. 

 
4. La determinació dels procediments i tràmits que es puguin realitzar mitjançant aquest 

registre telemàtic, d’acord amb la distribució competencial, es farà mitjançant la norma 
que els reguli o per decret de l'ens local. En cap cas es podran presentar sol·licituds, 
escrits ni comunicacions per aquest mitjà si no està prèviament regulat o aprovat 
mitjançant la norma corresponent. 

   
5. Sens perjudici dels efectes substantius que l’ordenament jurídic atribueix a la 

presentació d’escrits, els registres telemàtics estaran en funcionament durant les vint-i-
quatre hores del dia, tots els dies de l’any. 

 
6. Anualment, l’Ens local Consorci Alba-Ter publicarà la relació de procediments i tràmits 

que es puguin realitzar mitjançant aquest registre telemàtic. 
 
7. Presentar aquest acord per a la seva ratificació per part del Consell de Govern del 

Consorci en la primera sessió que celebri, als efectes de control de legalitat. 
 
 
 
3. INFORME DE SECRETARIA.  
3.1. Ratificacions de convenis i decrets de presidència. 
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Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia el Consell de Govern ratifica els següents decrets de 
Presidència: 
 

DECRET: 

 

"SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN AODL RESPONSABLE DE 
L’ÀREA TÈCNICA 

 

D'acord amb les línies estratègiques proposades en el Pla d'ordenació integral del riu Ter 
redactat en el marc del Projecte Alba-Ter/Ave, el Consorci Alba-Ter va definir l’any 2001 
un pla general per a la coordinació dels serveis tècnics del Consorci Alba-Ter, encara 
vigent. 

Després de dos anys de treball de la senyora Dolors Roset com a AODL responsable dels 
serveis tècnics, es considera del tot necessària la seva continuïtat i la pròrroga del 
contracte, per tal de continuar treballant en la consecució dels objectius proposats dins el 
pla elaborat pel Consorci. L’àrea tècnica és la columna vertebral del Consorci Alba-Ter ja 
que és la responsable d'endegar nous projectes, de realitzar actuacions concretes en el 
territori d'acord amb el Pla Estratègic i d'oferir suport tècnic als ens consorciats. 

Vistes les subvencions que ofereix el Departament de Treball, seria possible la contractació 
d'una persona per part del Consorci Alba-Ter, de manera que el Departament de Treball 
pagués el 80 % del seu cost salarial total fins a un límit de 23.774,53 Euros. 

Atès que l'art. 298 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'art. 94 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de contractació temporal per raons 
d'urgència. 

Davant de la necessitat del Consorci Alba-Ter de desenvolupar l'àrea tècnica,  

 

DISPOSO 

 

PRIMER- Acordar la pròrroga per un any del contracte de la sra. Dolors Roset i Pagès com 
a Aodl de l’àrea tècnica del Consorci Alba-Ter, a partir de l’1 de desembre de 2003. 

SEGON- Sol.licitar per aquesta contractació una subvenció al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya de 23.774,53 Euros, corresponent al 80 % del sou de que caldria 
pagar durant un any per prorrogar la contractació de la senyora Dolors Roset i Pagès, per 
la realització de tasques de coordinació de l'àrea tècnica durant l'any de durada de la 
subvenció AODL. 

TERCER- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 20% 
de sou restant. 
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QUART- Declarar la facultat d'aquesta Presidència per la signatura i realització de les 
gestions que facin falta i, en especial, la contractació per urgència del personal laboral 
temporal que correspongui un cop concedida la subvenció demandada. 

CINQUÈ- Presentar aquest acord per a la seva ratificació per part del Consell de Govern 
del Consorci en la primera sessió que celebri, als efectes de control de legalitat. 

 

DECRET: 

 

"SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN AODL RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓ 

 

D'acord amb les línies estratègiques proposades en el Pla d'ordenació integral del riu Ter 
redactat en el marc del Projecte Alba-Ter/Ave, el Consorci Alba-Ter va definir l’any 2001 
un pla general per a l’àrea de comunicació, encara vigent. 

En aquest sentit, l'àrea de comunicació del Consorci Alba-Ter presenta els següents 
objectius: promoure la imatge institucional del Consorci Alba-Ter i divulgar-ne els valors; 
difondre els projectes i les accions que desenvolupi en el marc de l'aplicació de les 
propostes plantejades pel Pla d'ordenació integral del riu Ter i fomentar les accions que 
enforteixin la participació social. 

Després de dos anys de treball de la senyora Glòria Francolí com a AODL, es considera del 
tot necessària la seva continuïtat i la pròrroga del contracte, per tal d'assolir els objectius 
proposats i poder consolidar així l'àrea de comunicació del Consorci Alba-Ter. 

Vistes les subvencions que ofereix el Departament de Treball, seria possible la contractació 
d'una persona per part del Consorci Alba-Ter, de manera que el Departament de Treball 
pagués el 80 % del seu cost salarial total fins a un límit de 17.690,24 Euros. 

Atès que l'art. 298 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'art. 94 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de contractació temporal per raons 
d'urgència. 

Davant de la necessitat del Consorci Alba-Ter de mantenir activa l'àrea de comunicació,  

 

DISPOSO 

PRIMER- Acordar la pròrroga per un any del contracte de la sra. Glòria Francolí i Sanglas 
com a Aodl de l’àrea de comunicació del Consorci Alba-Ter, a partir del 3 de desembre de 
2003. 

SEGON- Sol.licitar per aquesta contractació una subvenció al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya de 17.690,24 Euros corresponent al 80 % del sou de que caldria 
pagar durant un any per prorrogar la contractació de la senyora Glòria Francolí i Sanglas,  
per continuar la realització de tasques de comunicació per al Consorci Alba-Ter. 
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TERCER- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 20% 
de sou restant. 

QUART- Declarar la facultat d'aquesta Presidència per la signatura i realització de les 
gestions que facin falta i, en especial, la contractació per urgència del personal laboral 
temporal que correspongui un cop concedida la subvenció demandada. 
 
CINQUÈ- Presentar aquest acord per a la seva ratificació per part del Consell de Govern 
del Consorci en la primera sessió que celebri, als efectes de control de legalitat. 
 
 
3.2 Celebració de l’Assemblea General (elecció de nous òrgans de govern, 

comptes generals, modificació dels estatuts, modificació del pressupost). 
 
El Secretari del Consorci sr. Alfons Giol informa dels punts que necessàriament ha 
d’incloure la propera Assemblea General del Consorci i de la necessitat d’un consens previ 
pel que fa a dos temes prioritaris com són el nomenament dels nous òrgans de govern i la 
modificació dels estatuts. 
 
El Consell de Govern acorda celebrar la propera Assemblea General el dia 4 d’octubre a la 
ciutat de Manlleu i a partir de 2/4 d11 del matí. 
 
 
4. SITUACIÓ ECONÒMICA. 
 
4.1. Proposta de modificació de pressupost. 
 
Es comenten els documents que serveixen de base a la modificació de baixes per 
anul·lació de partides (pàgina 78 del dossier de la sessió) i s’acorda presentar la proposta 
de modificació per tal que l’aprovi l’Assemblea General. 
 
 
4.2. Estat d’execució del pressupost i estat de la tresoreria. 
 
El Consell de Govern també pren en consideració l’estat d’execució del pressupost i el Pla 
de tresoreria que ha elaborat la Intervenció de fons (pàgines 79 a 84 del dossier de la 
sessió). 
4.3. Aportacions de l’Ajuntament de Manlleu. 
 
A proposta de la gerència, el Consell de Govern adopta el següent acord: 
 
APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MANLLEU AL CONSORCI ALBA-TER 
 
Antecedents 
 
1.- L’art. 29 dels estatuts del Consorci estableix les aportacions genèriques dels ens 
consorciats i afegeix que “aquesta aportació podrà ser revisada anualment per l’assemblea 
general per acord de majoria simple”. 
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2.- Acomplint aquesta previsió l’Assemblea general constitutiva celebrada el 4 de 
desembre de 1998, a Sant Pere de Casserres, va aprovar el document sobre les 
aportacions dels ajuntaments del Consorci Alba-Ter en base a criteris de població. En el 
quadre que ve a continuació es reflexen les aportacions aprovades pel que fa als municipis 
promotors. 
 
Municipis  promotors: 
 

Municipis Aportació monetària per  
municipi  (criteri població) 

Aportació  anual monetària per 
municipi 

CELRÀ 1.200.000 400.000 

BESCANO 1.200.000 400.000 

TORROELLA 3.300.000 1.100.000 

RIPOLL 4.400.000 1.467.000 

MANLLEU 7.200.000 2.400.000 

SALT 7.200.000 2.400.000 

GIRONA 8.700.000 2.900.000 

TOTALS 33.200.000 11.067.000 
 
3.- Inicialment els Ajuntaments de Manlleu i Salt no realitzen cap aportació al Consorci 
Alba-Ter. Aquests dos ajuntaments emeten factures en concepte de lloguer i electricitat 
per la cessió de locals destinats a seu administrativa i tècnica del Consorci Alba-Ter. Es 
preveu que en el futur es realitzi una  compensació del  deute contret pel Consorci amb 
les aportacions que els pertoquen a ambdos ajuntaments.  
L’any 2000 l’Ajuntament de Manlleu fa una primera aportació d’1.200.000 ptes. i segueix 
emetent les factures relatives a l’ús del local cedit al Consorci.  
En el Consell de Govern celebrat a Celrà el dia 11 d’octubre de 2000 s’acorda que els 
Ajuntaments de Manlleu i Salt hauran de fer efectiva l’aportació que els resta pendent de 
realitzar en base al document aprovat per l’Assemblea General constitutiva, deixant oberta 
la possibilitat que es puguin efectuar les compensacions pertinents en base al deute que el 
Consorci ha contret amb ambdos ajuntaments.  Pel que fa a l’Ajuntament de Salt, li resta 
pendent d’aportar la totalitat de l’import (2.400.000 ptes.) i a l’Ajuntament de Manlleu li 
resta pendent una aportació d’1.200.000 ptes. 
 
4.- A la finalització del Projecte Alba-Ter/Ave els ajuntaments de Celrà, Bescanó, Torroella 
de Montgrí, Ripoll i Girona havien efectuat les aportacions següents: 

Municipis Aportació monetària per  
municipi  (ptes.) 

CELRÀ    800.000 

BESCANO    800.000 

TORROELLA     650.000* 

RIPOLL 1.600.000 

GIRONA 3.000.000 
 

* Hi ha un conveni de l’any 1999 pel qual aquest ajuntament es fa càrrec del sou d’un 
tècnic per a la recollida de l’inventari de patrimoni cultural, per això l’aportació és 
inferior. 
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Pel que fa a l’Ajuntament de Salt, la seva aportació es va fer efectiva el mes de juliol de 
2001 a través d’una compensació amb el deute que el Consorci havia contret amb aquest 
ajuntament. 
 
5.- El mes de març de l’any 2001 l’Ajuntament de Manlleu ingressa 1.200.000 ptes. al 
Consorci Alba-Ter.  
 
6. -Després de la finalització del Projecte Alba-Ter/Ave l’Assemblea General del Consorci 
celebrada el 5 de maig de 2001 acorda aprovar una nova proposta d’aportacions que es 
manté vigent des de l’exercici de 2001 fins a l’actualitat.  
 
7.-A finals de l’exercici de 2002 es detecta que existeix una discrepància entre les 
comptabilitats de l’Ajuntament de Manlleu i del Consorci Alba-Ter per la diferent 
consideració que es té de l’operació per import d’1.200.000 ptes. que es va realitzar el 
mes de març de 2001 (veure punt 5). 
D’una banda, existeix una resolució de l’Ajuntament de Manlleu de data 29 de març de 
2001 que considera aquesta operació un préstec sense interessos al Consorci Alba-Ter per 
solventar problemes transitoris de tresoreria. 
D’altra banda, el Consorci Alba-Ter considera aquesta operació com a aportació a càrrec 
del Projecte Alba-Ter/Ave i així es contempla en la comptabilitat de l’any 2001.  
 
8.- En la comptabilitat de l’ajuntament de Manlleu des de l’any 1999 només hi consten una 
aportació d’1.200.000 ptes. i les corresponents a l’any 2001 (en base a les noves 
aportacions aprovades per l’Assemblea de maig de 2001) de 600.000 ptes. i del 2002 de 
3.606,07€ (pendent de futures compensacions). Per tant, si es considera que l’ingrés 
efectuat el març de 2001 per part de l’Ajuntament de Manlleu és un préstec encara resta 
pendent l’ingrés d’1.200.000 destinat al Projecte Alba-Ter/Ave, tal i com mostra el quadre 
següent: 
 
 

Aportacions Ajuntament de Manlleu Aportacions 
ingressades 

Aportacions pendents  

Projecte Alba-Ter/Ave 1.200.000 ptes. 1.200.000 ptes. 

Any 2001 600.000 ptes. 0 

Any 2002 3.606,07 € 0 

 
 
És en base a aquests antecedents que se 
 
SOL·LICITA: 
 
Primer.- Que per part del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter o per part de la seva 
Presidència s’adopti acord de petició de reconeixement per part de l’Ajuntament de 
Manlleu del caràcter d’aportació al projecte Alba-Ter en base a les quotes assignades als 
ajuntament promotors de la quantitat aportada el mes de març de l’any 2001 (1.200.000.- 
Ptes) 
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Segon.- Que per part de l’òrgan competent de l’ajuntament de Manlleu s’adopti acord de 
reconeixement del caràcter d’aportació ordinària al projecte Alba-Ter de la quantitat 
esmentada i, en conseqüència, es faci nou assentament comptable amb aquest caràcter 
per tal de permetre el seu cobrament per part del Consorci. Aquest reconeixement ha de 
portar implícit l’anul·lació del concepte de crèdit a retornar de l’esmentada quantitat per 
part de l’Ajuntament de Manlleu. 
 
 
 
En el debat d’aquesta proposta el senyor Francesc Camps demana que consti en acta el 
reconeixement de l’esforç efectuat per l’Ajuntament de Manlleu en els moments en què la 
situació econòmica del Consorci així ho ha requerit. Aquesta declaració és recolzada per la 
resta de membres del Consell i el sr. Joaquim Vivas conclou que el clima de treball que 
sempre s’ha compartit al si del Consorci ha estat marcat per la confiança i el treball solidari 
cercant només el benefici del ciutadà i allunyant-se dels interessos particulars de cadascú. 
És per això que agraeix les paraules en favor de l’Ajuntament de Manlleu, però demana 
que també consti que és aquest clima que acaba de posar de manifest el que cal preservar 
i aprofundir en l’etapa futura que s’enceta a partir d’ara. 
 
El Consell de Govern aprova la proposta per unanimitat. 
 
5. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No se’n presenten. 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n produeixen, a l’haver-se suscitat tots els temes en el decurs de la sessió. 
 
 
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. 
 
 
           El president                                El Secretari 

Francesc Camps i Sagué                Alfons Giol i Amich 
 
 


