
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 01/07 
Caràcter: Ordinari 
Data: 15 de febrer de 2007 
Horari: d’1/4 de 5 a les 6 i 10’ 
Lloc: Ajuntament de Girona 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Maria Pujadas 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara Fernández 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas  
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Tècnics:  Sra. Remei Ferrer (Gerent del Consorci), Isabel Martínez i Raibal (directora 
del programa de formació de la ruta del Ter), i Sr. Josep Capellà (gerent del pla de 
foment turístic). 
 
Excusen l’absència: la Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas (Ajuntament de Ripoll); 
el Sr. Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de Vilallonga de Ter); el Sr. Pere Prat i Boix 
(Ajuntament de Manlleu) i el Sr. Jordi Fontàs i Mitjanas (Ajuntament d’Amer) 
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Principals projectes en curs 
 

2.1. La Ruta del Ter: valoració del Pla de Formació (a càrrec de la directora del 
projecte Sra. Isabel Martínez Raibal). 

2.2. Pla de Foment Turístic del riu Ter: informe de desenvolupament del pla ( a 
càrrec del gerent del Pla de Foment, Sr. Josep Capellà). 

 
3. Aprovació d’un conveni amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià. 
4. Aprovació d’un conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
5. Aprovació d’un conveni amb Prodaisa. 
6. Personal: 
 

a) Donar compte contractació personal laboral indefinit plaça directora de 
projectes. 

b) Baixa Director tècnic administratiu. 
c) Finalització contracte per obra i servei personal contractat projecte Fundación 

Biodiversidad 



 
7. Reconeixement compatibilitat exercici activitat docent a la Sra. Dolors Roset Pagès. 
8. Avançament liquidació pressupost 2006. 
9. Informe de gerència 
10. Mocions o temes per urgència. 
11. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
 
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 21 de novembre de 
2006 (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. 

Es fa constar que com a suport als temes que es tractaran a la reunió es lliura a tots 
els assistents un dossier que porta per indicació: “Consell de Govern Consorci Alba-Ter 
Girona, 15 de febrer de 2007” i que recull la informació relativa a cada punt de l’ordre 
del dia. Per tal de no duplicar aquesta informació, en aquesta acta s’anirà fent 
referència als diversos apartats d’aquest dossier quan s’escaigui. 
 
2. PRINCIPALS PROJECTES EN CURS: 
 
2.1. La Ruta del Ter: valoració del Pla de Formació (a càrrec de la directora 
del projecte Sra. Isabel Martínez Raibal) 
 
La senyora Isabel Martínez lliura a tots els assistents un document de valoració del 
projecte de formació de la ruta del Ter que s’ha encarregat de dirigir, i comenta en 
concret els objectius específics i generals dels cursos que han composat el programa 
de formació i les dades de participació d’alumnes i de professorat així com el tipus 
d’empreses participants a les accions formatives, el percentatge de procedència de les 
empreses i el percentatge de cursos realitzats per comarques. 
 
La senyora Martínez s’estén en més detalls a les principals conclusions de l’estudi que 
ha servit de cloenda de les accions formatives i que es recullen al final d’aquest 
document: fragmentació del riu Ter, formació adreçada a la sostenibilitat, treball 
conjunt amb el sector turístic, necessitat d’ampliar els destinataris públics i privats de 
la formació, importància de què els cursos no siguin exclusivament gratuïts i la 
necessitat de continuïtat d’aquestes accions formatives per tal de posar en valor la ruta 
del Ter. 
 
Fetes aquestes explicacions i a proposta de la presidència es demana al consell de 
govern la consideració dels acords de la manera que segueix: 
 
“Atès que el Consorci Alba-Ter ha desenvolupat el projecte “La Ruta del Ter. Programa 
de formació i sensiblització mediambiental dels professionals del turisme, subscrit amb 
la Fundación Biodiversidad. 
 
Atès que en data  9 de febrer de 2007 es va fer la jornada de cloenda del projecte. 
 



Vist l’informe presentat per la directora del projecte. 
 
Es proposa al Consell de Govern, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe-valoració del Pla de Formació.” 
 
El consell de govern aprova per unanimitat els presents acords. 
 
2.2. Pla de Foment Turístic del riu Ter: informe de desenvolupament del pla 
(a càrrec del gerent del Pla de Foment, Sr. Josep Capellà) 
 
Aquest informe el presenta el senyor Josep Capellà que lliura un dossier específic de 
tota la informació a tenir en compte a tots els membres del consell. Del mateix se’n 
destaca: pel què fa a la vialitat les obres de condicionament ja estan contractades i 
està previst d’executar-les properament. Pel què fa a la senyalització el consell obre un 
debat sobre la necessitat de redactar un reformat del projecte contractat a partir de la 
proposta que fa la direcció tècnica del projecte. Després d’expressar diverses posicions 
contraposades s’acorda incorporar un nou punt per urgència en aquesta mateixa sessió 
on es clarifiqui adequadament la gestió del projecte pel que fa a l’execució concreta de 
la senyalització.  
 
Seguidament es comenten els extrems relatius al tancament econòmic i administratiu 
del pla de foment que s’ha de fer abans del dia 28 de febrer. En relació a l’edició del 
material informatiu i promocional s’informa de la presentació dels primers dossiers 
professionals, de l’estat de l’edició de les guies de cicloturisme i senderisme i l’edició de 
la resta de fulletons. Cal buscar recursos per editar les rutes temàtiques, s’està acabant 
la proposta de disseny del “logo” de la ruta i de tot el material i cal fer un seguiment 
de la posada en funcionament del portal turístic. En l’apartat de difusió de la ruta es 
comenten les diverses notícies aparegudes en motiu de la jornada de clausura del 
programa de formació i del reconeixement de la Federació Catalana de Ciclisme per la 
ruta que el consorci ha posat en marxa. Finalment i pel què fa a la promoció de la ruta 
el senyor Capellà comenta els informes de les assistències a diverses fires 
especialitzades on s’ha presentat la ruta i preveu els contactes i projectes de futur que 
s’han de posar en marxa a partir d’ara. En aquest últim apartat destaca el contacte 
amb la directora de la Fundación Biodiversidad per la participació en la convocatòria de 
projectes a la “Red de Entidades locales” que es promou conjuntament amb la FEMP. 
També s’acorda explorar la presentació de nous projectes a l’INTERREG IIIB MEDOC i 
al programa LIFE. 
 
El consell de govern dóna conformitat a l’informe presentat pel senyor Josep Capellà. 
 
3. APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el Consorci Alba-Ter està executant un Pla de Foment Turístic del riu Ter per 
tal de cohesionar i desenvolupar turísticament l’espai fluvial del riu Ter. Per tal 
d’articular aquest territori des d’un punt de vista turístic, seguint els paràmetres de la 
sostenibilitat, calia dotar aquest espai d’un eix que connectés tot el riu, des de la 
capçalera fins la desembocadura. És per aquest motiu que el Consorci està 
desenvolupant una ruta de cicloturisme i senderisme que uneixi aquest extens territori. 
 



Atès que l’oferta turística del riu Ter s’articularà entorn a aquesta via, anomenada 
RUTA DEL TER. Un eix de mobilitat sostenible concebut com un equipament, que 
aprofita les infrastructures existents en el territori, i que és transitable a peu i en 
bicicleta. En el seu disseny, s’han prioritzat les infrastructures que es troben més 
properes al curs fluvial del Ter.   
 
Vist que és d’interès de l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.  
col·laborar amb el Consorci Alba-Ter en el desenvolupament de la RUTA DEL TER. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer.- APROVAR el text  del conveni amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA 
per tal d’establir un marc de col·laboració en el desenvolupament de la RUTA DEL TER 
entre ambdues entitats. 
 
Segon.- FACULTAR el Sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, 
per a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquests acords a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.” 
 
En torn d’explicació de la proposta la gerent del consorci senyora Remei Ferrer 
comenta els principals continguts d’aquest document i l’acceptació de l’aportació en el 
sentit de preveure la pròrroga automàtica d’any amb any de la seva vigència. 
 
El consell de govern aprova per unanimitat la proposta. 
 
4. APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I 
HABITATGE 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Remei Ferrer explica els diversos contactes mantinguts 
fins ara i que el contingut del conveni que ja s’havia pactat ha sofert una proposta per 
part del departament en el sentit de què no es prevegi com una compensació pel 
transvasament del Ter a Barcelona sinó més aviat com un conveni de col·laboració 
genèric on s’abandoni la filosofia de restitució que s’havia mantingut fins aquest 
moment. 

Antecedents de Fet: 

 
El Consorci Alba-Ter és una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat per a l’acompliment dels seus fins, de caràcter associatiu, que té com a 
objecte l’estudi i planificació integral de la conca fluvial del Ter, està integrat per 
diversos Ajuntaments amb interès comú en el desenvolupament d’iniciatives referides a 
la conca fluvial del Ter i, d’acord amb els seus estatuts, podrà ampliar el seu àmbit 
amb la incorporació per l’adhesió de qualsevol Ajuntament i/o Administració Pública 
amb competències sobre la conca del riu Ter que mostri un interès comú amb les 
finalitats pròpies del Consorci. 
 
Constitueixen les finalitats del Consorci Alba-Ter: donar suport als ajuntaments 
consorciats de les ribes del Ter i el Freser; fomentar la sensibilització, l'educació 
ambiental i la recerca; endegar nous projectes i noves iniciatives orientades a conèixer, 
cohesionar i desenvolupar el territori que configura la conca fluvial del riu Ter. 



 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge reconeix el paper del riu Ter en el 
desenvolupament de Catalunya i agraeix l’esforç dels municipis riberencs. El 
Departament de Medi Ambient i Habitatge també té interès en participar en l’elaboració 
i la promoció d’estudis i accions que duu a terme el Consorci Alba Ter en el marc del 
seu objecte, atesa la incidència que poden tenir els mateixos en la preservació i la 
millora del patrimoni natural i en la millora de la gestió dels recursos hídrics en l’àmbit 
fluvial del riu Ter.  

Donat l’interès comú dels dos ens en el desenvolupament de la conca fluvial del Ter es 
proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració. 

Fonaments de dret                                                                                           

 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 
150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals preveuen expressament la possibilitat que les administracions 
públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada per 
a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
L’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix  la facultat de 
les administracions locals d’establir convenis. Així mateix els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, preveuen la possibilitat que s’estableixin convenis de cooperació 
entre els ens locals o entre aquests i altres administracions públiques 

 
L’article 3.1.c de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions 
públiques, estableix que queden fora de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis de 
col·laboració que duguin a terme les administracions públiques entre elles. 
 
L’article 2 dels estatuts del Consorci aprovats el 2 de setembre de 1998 , determinen 
que podrà ampliar el seu àmbit amb la incorporació per l’adhesió de qualsevol 
Ajuntament i/o Administració Pública tant de caràcter institucional com de base 
territorial amb competències sobre la conca del riu Ter que mostri un interès comú 
amb les finalitats pròpies del Consorci. 
 
D’acord amb els antecedents de fet i els fonaments de dret es proposa al Consell de 
Govern l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consorci Alba Ter i el 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya que té com objectiu 
establir les condicions de col·laboració  per a la promoció de les activitats del Consorci 
Alba Ter vinculades a l’Aigua i a la preservació i millora del patrimoni natural, i en 
particular les adreçades a la restauració i condicionament de l’espai fluvial i a facilitar la 



participació i la sensibilització social en la gestió de les polítiques hidràuliques en 
l’àmbit fluvial del Ter. 
 
Segon.- Facultar al president del consorci Sr. Francesc Camps i Sagué,  per a la 
signatura del conveni esmentat així com qualsevol altre document que es derivi de 
l’execució d’aquests acords. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords l Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr. Francesc Camps i Sagué i a la intervenció de fons del consorci Alba 
Ter.” 
 
 
5. APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB PRODAISA 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Atès que constitueixen les finalitats del Consorci Alba-Ter: donar suport als 
ajuntaments consorciats de les ribes del Ter i el Freser; fomentar la sensibilització, 
l'educació ambiental i la recerca; endegar nous projectes i noves iniciatives orientades 
a conèixer, cohesionar i desenvolupar el territori que configura la conca fluvial del riu 
Ter. 

 
Vist que PRODAISA té interès en participar en l’elaboració i promoció d’estudis i 
accions que duu a terme el Consorci Alba Ter en el marc del seu objecte. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer.- APROVAR el text  del conveni amb Prodaisa per tal d’establir un marc de 
col·laboració estable entre ambdues entitats. 
 
Segon.- FACULTAR el Sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, 
per a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquests acords a Prodaisa.” 
 
En torn d’explicació de la proposta la senyora Remei Ferrer comenta els aspectes més 
significatius de l’acord a què s’ha arribat amb aquesta empresa gestora del servei de 
subministrament d’aigua potable. 
 
El consell de govern aprova per unanimitat la proposta. 
 
6.00 PERSONAL: 
 

a) Donar compte contractació personal laboral indefinit plaça directora 
de projectes 

 
Atès que s’ha realitzat el procés selectiu per a la provisió d’una plaça de director/a de 
projectes vacant  a la plantilla de personal laboral pel sistema de concurs-oposició. 
 
Es proposa al Consell de Govern ratificar una resolució de la presidència de data 23 de 
gener de 2007, la qual transcrita diu el següent: 



 
“Antecedents 
 
1. El dia 18 de gener de 2007 es van dur a terme les proves selectives convocades 

per cobrir una plaça de director/a de projectes prevista en la plantilla de personal 
laboral del Consorci Alba-Ter,  mitjançant el procediment de concurs-oposició. 

 
2. El tribunal de les proves ha efectuat una proposta de contractació en favor de la 

senyora Dolors Roset Pagès per ser l’aspirant que ha obtingut la puntuació més 
elevada en el procés selectiu. 

 
3. D’acord amb el que disposa l'apartat 7.2 de les bases específiques que regeixen el 

procés selectiu, l’aspirant proposat ha presentat a la seu administrativa del Consorci 
Alba-Ter els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits 
exigits a la convocatòria i ha formulat el reconeixement de la compatibilitat per a 
l’exercici de l’activitat docent a la Universitat de Girona.  

 
4. La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball de 

director/a de projectes, reservat a personal laboral. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb els articles 55.m i 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i de conformitat 
amb la proposta del tribunal qualificador en virtut de les proves selectives 
convocades per accedir a la plantilla de personal laboral. 

2. D’acord amb les prescripcions de l’article 21.1h) de la Llei  7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 

 
Per tant, d’acord amb aquests antecedents i fonaments de dret que s’han exposat,   
 
RESOLC: 
 
Primer.- Contractar mitjançant la modalitat de contracte laboral indefinit de la 
plantilla de personal laboral del Consorci Alba-Ter, amb efectes administratius des 
del dia 1 de febrer de 2007, a l’aspirant que figura a continuació: 
 
 Cognoms i Nom    DNI   
 

 ROSET PAGÈS, DOLORS   79295423 W 

 
Segon.- Assignar com a destinació a la senyora Dolors Roset Pagès el lloc de treball 
de directora de projectes, adscrita a la seu tècnica de Salt, amb les funcions que es 
detallen a continuació: 
 
 Recerca de programes i projectes per a desenvolupar i presentar-los al Consorci. Proposar 

línies d'actuació. 

 
 Planificar, programar i gestionar les propostes i les activitats derivades dels programes i 

projectes. 
 

 Dirigir, gestionar, controlar i coordinar l'organització i el treball tècnic. Quan sigui necessari 



buscar el suport extern i portar-ne la coordinació. 

 

 Fer el seguiment dels programes, projectes i activitats que s'han posat en marxa vetllant 
pel termini de finalització i/o justificació. 

 
 Participar i coordinar les activitats (presentacions, jornades, seminaris,...) derivades dels 

programes i projectes que desenvolupa el consorci. 

 
 Coordinació amb les entitats, empreses i/o administracions amb les quals es treballa o 

col·labora arran de l'activitat derivada dels projectes. 
 

 Preparar els temes que  l'Àrea de Projectes inclogui en l'ordre del dia dels Consells de 
Govern. 

 

 Emetre els informes tècnics corresponents per presentar al Consell de Govern. 
 

 Altres funcions anàlogues que per raó del càrrec li puguin ser atribuïdes. 

 
 
Tercer.-  Tramitar l’alta a la seguretat social de l’esmentada persona amb un grup de 
cotització 1 a partir del proper dia 1 de febrer de 2007, data en que regirà a tots els 
efectes administratius el contracte laboral. 
 
Quart.-  Establir una jornada laboral de 37 hores i mitja setmanals, sense 
disponibilitat horària. ( dilluns i divendres de 10,45 h a 15 h i de 16 h a 20 h. i els 
dimarts, dimecres i dijous de 8 h a 15 h ) 
 
Cinquè.- Assignar a la persona abans esmentada la retribució corresponent al lloc de 
treball, amb efectes des del 1 de febrer de 2007, mentre aquesta persona 
desenvolupi aquest lloc de treball, i que es desglossa de la següent manera: 
 

 Salari base:     1.112,85 euros/mes 
 Complement destí:      588,00 euros/mes 
 Complement específic         1,96 euros/mes 

 
Sisè.-   Notificar aquesta resolució a la persona interessada.” 
 
El consell de govern dóna la seva conformitat a la ratificació d’aquest decret i acorda el 
nomenament de la senyora Dolors Roset i Pagès per ocupar la plaça de directora de 
projectes del consorci. 

 
b) Baixa Director tècnic administratiu. 

 
Dintre d’aquest punt es dóna compte de la renúncia presentada pel senyor Jordi Coma 
com a director administratiu del consorci atès que ha guanyat una plaça de nivell 
superior com a funcionari de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
 
El senyor president demana que consti en acta el reconeixement a la tasca del senyor 
Jordi Coma al front de tota l’àrea administrativa que s’ha caracteritzat per un notable 
rigor i professionalitat. 
 
S’acorda prorrogar el contracte amb el senyor Jordi Valls per tal de què continuï fent-se 
càrrec de les funcions administratives que fins ara requeien en el senyor Coma i 
entretant no se selecciona de forma urgent un nou director de l’àrea administrativa. 



 
c) Finalització contracte per obra i servei personal contractat projecte 

Fundación Biodiversidad 
 
Dintre d’aquest punt s’informa que des d’aquesta mateixa data s’ha donat de baixa el 
personal contractat per portar a terme el projecte de la Fundación Biodiversidad. 
Aquesta baixa no inclou la pròrroga excepcional del contracte del senyor Jordi Valls 
d’acord amb el què s’ha comentat al punt anterior. 
 
Dintre d’aquest punt es fa constar també que el consell de govern debat extensament 
les diverses línies de selecció i substitució per la plaça de director de l’àrea 
administrativa i es discuteixen els perfils més idonis i les diverses vies de contractació. 
 
7. RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT EXERCICI ACTIVITAT DOCENT A LA 
SRA. DOLORS ROSET PAGÈS. 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la declaració d’activitats efectuada per la Sra. Dolors Roset Pagès, contractada 
com a personal laboral indefinit del Consorci Alba-Ter per Resolució de 23 de gener de 
2007. 

Vist que l’activitat pública desenvolupada per la Sra. Dolors Roset Pagès en aquest 
Consorci té una dedicació de 37 hores i mitja setmanals en la qual té assignada una 
tipologia de jornada completa. 

Atès que en la declaració d’activitats esmentada, la Sra. Dolors Roset Pagès consigna 
com a activitat secundària i fora de la jornada de treball del Consorci, amb caràcter 
docent, la desenvolupada com a professora associada  a temps parcial, a l’Escola 
Universitària de Turisme de la Universitat de Girona, els dilluns i divendres de 8 hores a 
9,30 hores. 

Atès que la Universitat de Girona, regulada per la Llei 35/1991, de 30 de desembre, de 
creació de la Universitat de Girona, té per objecte la millora de l’organització territorial i 
de la qualitat i les potencialitats del servei públic de l’ensenyament superior així com 
l’augment i la millor estructuració de l’oferta de places en el conjunt de Catalunya. 

Atès que l’activitat per la qual es sol·licita la compatibilitat no s’inclou en cap de les 
prohibicions dels articles 11, 12 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques. 

Atès que l’activitat per la qual es sol·licita la compatibilitat no modifica la jornada de 
treball i horari de l’interessada d’acord amb l’article 14.3 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques. 

Atès que l’activitat per la qual es sol·licita la compatibilitat té caràcter docent i s’inclou 
com una de les activitat que la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del Personal al servei de les Administracions Públiques declara compatibles amb la 
funció desenvolupada en l’Administració local. 

Atès que d’acord amb l’article 13 dels Estatuts socials, el Consell de Govern del 
Consorci Alba-Ter és l’òrgan competent per procedir al reconeixement de 
compatibilitat. 

Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Consell de 
Govern  l'adopció dels següents 



A C O R D S 

Primer. RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT de les activitats desenvolupades per la 
Sra. Dolors Roset Pagès, com a Directora de projectes del Consorci Alba-Ter en virtut 
del nomenament efectuat per Resolució de la Presidència de 23 de gener de 2007 i 
com a professora de l’Escola Universitària de Turisme de la Universitat de Girona. 

Segon.- COMUNICAR-HO a la interessada als efectes oportuns.” 

 
El consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
8. AVANÇAMENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2006. 
 
Atès que les operacions de confecció de la liquidació del pressupost del Consorci de 
l’any 2006 encara no s’han completat per part de la intervenció de fons, s’acorda 
deixar aquest punt sobre la taula. 
 
9. INFORME DE GERÈNCIA 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Remei Ferrer presenta l’estat significatiu de totes les 
actuacions impulsades per la gerència i que, en forma de dossier, lliura a tots els 
membres de consell de govern. 
 
El consell de govern es dóna per assabentat i aprova els termes de l’informe presentat 
per la senyora Ferrer. 
 
10. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
10.1 Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Girona per a la restauració 
d’uns rentants. 
 
“Antecedents de fet: 
 

1. El Consorci Alba-Ter promou projectes de restauració en l’àmbit del patrimoni 
cultural vinculat als usos de l’aigua. Un dels objectius del Consorci Alba-Ter és 
valoritzar els elements patrimonials relacionats amb els usos de l’aigua a través 
de la seva catalogació, protecció legal i adequació per a l’ús social. 

 
2. El Consorci Alba-Ter participa com a soci en un projecte de cooperació 

internacional en temes de patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua 
anomenat “BLUE” i cofinançat per la iniciativa comunitària Interreg IIIB 
Medocc. És arran d’aquest projecte que el Consorci porta a terme des de l’any 
2006 i fins a mitjans 2007 actuacions pilot en elements patrimonials i ofereix la 
possibilitat als ens consorciats que presentin propostes. 

 
3. L’Ajuntament de Girona, adherit al Consorci Alba-Ter, ha presentat una 

sol·licitud de subvenció per a un projecte de restauració i posada en valor d’uns 
rentadors a les hortes de Girona, de titularitat municipal.  

 
4. Aquest projecte de restauració d’uns rentadors a les hortes de Girona s’engloba 

dins les actuacions previstes per l’Ajuntament de Girona en l’espai de les Hortes 
de Santa Eugènia, que preveu a més, la rehabilitació dels accessos i de les 
zones colindants i la introducció d’altres elements de millora, les quals aniran a 



càrrec de l’Ajuntament de Girona.  El cost total d’aquest projecte és de 
87.695,80 euros. 

 
5. Després d’avaluar el projecte presentat per l’Ajuntament de Girona es conclou 

que a nivell tècnic compleix amb els requisits que estableixen les bases 
reguladores del projecte “BLUE” i que, per tant, és elegible per rebre 
finançament de l’INTERREG IIIB MEDOCC. 

 
El Consorci Alba-Ter té la voluntat de col·laborar en l’execució del projecte esmentat, 
en concret en la restauració dels rentadors de les Hortes, aquesta col·laboració ha 
d’estar regulada mitjançant un conveni que estableixi els pactes que han de complir les 
dues parts.   

Fonaments de dret                                                                                           

 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 
150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals preveuen expressament la possibilitat que les administracions 
públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada per 
a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
L’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix  la facultat de 
les administracions locals d’establir convenis. Així mateix els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, preveuen la possibilitat que s’estableixin convenis de cooperació 
entre els ens locals o entre aquests i altres administracions públiques 

 
L’article 3.1.c de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions 
públiques, estableix que queden fora de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis de 
col·laboració que duguin a terme les administracions públiques entre elles. 
 
D’acord amb els antecedents de fet i els fonaments de dret es proposa al Consell de 
Govern l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consorci Alba Ter i 
l’Ajuntament de Girona i que té com objectiu portar a terme els treballs de restauració 
d’uns rentadors situats a les hortes del municipi de Girona. Aquest projecte té un cost 
total de 49.572,00 € i l’aportació del Consorci serà de 24.786,16 €. 
 
Segon.- Facultar al president del consorci Sr. Francesc Camps i Sagué,  per a la 
signatura del conveni esmentat així com qualsevol altre document que es derivi de 
l’execució d’aquests acords. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Girona, al Sr. Francesc Camps i 
Sagué i a la intervenció de fons del consorci Alba Ter.” 



 
10.2. Precisions a l’entorn de la revisió del projecte per la senyalització de la 
ruta del Ter. 
 
Davant de la perspectiva plantejada pels serveis tècnics del consorci i que ha estat 
justificada en els corresponents documents tècnics relativa a la modificació del projecte 
de senyalització de la ruta del Ter, s’acorda mantenir la proposta inicial prevista en el 
projecte. 
 
En coherència amb la decisió anterior es mantindran els cartells a cada un dels 
municipis per on passa la ruta del Ter autoritzant però, alguna lleu modificació que no 
ha d’afectar al pressupost del projecte que s’executa. En definitiva es tracta 
d’autoritzar, d’acord amb els criteris tècnics que es proposen, la senyalització de la ruta 
senderista del Freser que no estava prevista i s’autoritza que es derivin alguns cartells 
que estaven previstos en municipis amb més d’un pannell informatiu, per tal de què es 
puguin destinar a la senyalització d’aquest afluent del Ter. En tot cas s’assenyala que 
es tracta de tres cartells com a màxim que s’han d’instal·lar per la ruta senderista 
sobre un total dels 52 previstos. 
 
També es decideix, a  proposta de la presidència, que els cartells que van de les Lloses 
a Montesquiu de moment no s’instal·li atès que aquest tram està afectat per les obres 
de desdoblament de la C-17. 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n fan constar atès que les diverses qüestions s’han anat resolent al llarg del 
debat. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a tres quarts de sis 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 i pel Secretari que en 
dono fe. 

  


