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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 04/04 
Caràcter: Ordinari 
Data: 8 de juliol de 2004 
Horari: des d’¼ de 6 de la tarda fins a dos quarts de vuit del vespre 
Lloc:  Museu Industrial del Ter a Manlleu 
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. (President) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix. 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès  
Ajuntament de Ripoll: Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
 
Excusen l’absència els senyors Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de Vilallonga de Ter), 
Ponç Feliu (Ajuntament de Girona) i Vicenç G. Cara (Ajuntament de Flaçà). 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora: Sra. Rosa Maria Melero  
 
Tècnics:  Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu i Gerent en funcions),  
Elisenda Currius i Soler (Tècnica de comunicació), Dolors Roset i Pagès (Directora de 
projectes). 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Informe de la presidència: donar compte de les principals reunions mantingudes 
(maig-juliol) i de l’evolució dels projectes per àrees de treball. 
 
3. Proposta d’acord per aprovar l’adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori. 
 
4. Proposta d’acord per aprovar la presentació d’una sol·licitud de subvencions per a 
l’elaboració de plans directors supramunicipals de sostenibilitat. 
 
5. Organització d’una visita al riu Ter amb el director de l’ACA. 
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6. Donar compte dels termes del conveni amb la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya per executar un Pla de Foment Turístic. 
 
7. Proposta d’acord per aprovar la signatura d’un conveni amb l’Àrea de Medi Ambient de 
la Diputació de Girona. 
 
8. Proposta d’acord per sol·licitar una subvenció al Departament de Treball per contractar 
un nou Aodl i assumir la plaça de comunicació. 
 
9. Ratificació d’un decret de la presidència per a la contractació d’una Pòlissa de 
Tresoreria. 
 
10. Mocions o temes per urgència. 
 
11. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Salt, 10 de maig de 2004). 
 
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 10 de maig de 2004 (Salt) 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 Salt 8 
de juliol de 2004” 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.- INFORME DE PRESIDÈNCIA. 
 
El dossier lliurat contempla a la pàgina número 5 el detall de la trobada mantinguda amb 
el Departament de Medi Ambient i el seu conseller, l’Hble. Sr. Salvador Milà. 
 
El president del Consorci explica que en el moment de tenir aquest contacte, l’Hble. Sr. 
Salvador Milà ja tenia la informació sobre els objectius i la tasca que porta a terme el 
Consorci i,  a partir d’aquí,  va donar directius de quins passos s’havien de seguir i a qui 
s’havia de demanar entrevista. Com a conclusió es va concretar la col·laboració a través 
d’un conveni a 4 anys que se subscriurà un cop s’hagin concretat la col·laboració amb la 
Direcció General de Medi Natural i amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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La pàgina 6 del dossier recull les notes relatives a la trobada amb l’ACA. La reunió es va 
iniciar explicant els objectius de la tasca del Consorci amb la finalitat de trobar vies de 
col·laboració entre les dues institucions.  
 
 
L’ACA va explicar que actualment passa per un mal moment econòmic i que té ordres 
directes del conseller de trobar vies de col·laboració. Es concreten dues visites. Una que es 
realitzarà el proper 12 de juliol i en la que representants del Consorci aniran a visitar 
Aigües Ter-Llobregat i una altra que es portarà a terme durant el mes de setembre. En 
aquesta ocasió representants de l’ACA aniran a visitar el riu Ter. 
 
La pàgina 7 del dossier inclou el detall de la trobada mantinguda amb el Director General 
del Medi Natural senyor Ramon Luque. En aquesta trobada es va requerir del Consorci que 
es fes arribar una proposta concreta de què podem fer plegats i es van concretar les 
trobades amb el sr. Ignasi Rodríguez, subdirector general de Boscos i Biodiversitat i amb 
el director general de polítiques ambientals i sostenibilitat, senyor Jordi Cañas. En el 
dossier de la sessió s’inclou a les pàgines 8 i 9 les propostes per incloure en el conveni 
entre la Direcció de Medi Natural i el Consorci ALBA TER. 
 
Per indicacions directes del conseller es va discutir en aquella trobada la possibilitat de què 
la Generalitat entrés a formar part del Consorci Alba-Ter. El Consell de Govern discuteix 
aquesta proposta i el resum de les diverses intervencions és el següent: El sr. Francesc 
Camps exposa els seus punts de vista en el sentit de que som un administració local 
supramunicipal i no convé perdre aquesta condició, que cal vigilar que no vagi en contra 
dels objectius del Consorci i que considera que la Generalitat està interessada en formar 
part del Consorci per reconèixer l’aportació que fa el Ter en el desenvolupament de 
Catalunya. 
 
El senyor Musellas considera que s’ha de valorar amb deteniment aquesta proposta. 
S’hauria de demanar bé ens quins termes la Generalitat vol entrar a formar part del 
Consorci i quin seria el seu pes en la presa de decisions. En contra partida caldria valorar 
positivament: l’augment de la participació i l’obtenció de més recursos. 
 
Els membres del consell de govern pensen que s’ha d’estudiar la fórmula de com pot 
entrar la Generalitat a formar part del Consorci sense que distorsioni la manera actual de 
treballar. Es debat àmpliament les diverses possibilitats. També es valora la possibilitat 
d’obtenir algun tipus de competència amb l’objectiu d’una certa descentralització de l’ACA. 
Es conclou que s’hauria de saber en quins termes vol, la Generalitat, entrar a formar part 
del Consorci i per això es mantindran els contactes pertinents. 
 
El dossier de la sessió inclou en la seva pàgina 10 el contacte mantingut amb la Direcció 
General d’arquitectura i paisatge i que es concreta amb l’objectiu que va assenyalar el 
senyor Joan Ganyet ja que el proper any volen fer 5 actuacions per millorar el paisatge de 
Catalunya. Després de 4 anys s’hauran arranjat 20 espais. Han d’ésser espais propers a les 
infrastructures més utilitzades. El consorci es va comprometre a fer propostes tot i que el 
Ter no té massa llocs molt concorreguts o que hi passi una carretera al costat. Les 
propostes més concretes són en el tram Ripoll-Les Llosses. També cal cercar per Osona i 
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s’han de prioritzar actuacions senzilles amb efecte mimètic com per exemple eliminar 
trossos de carretera ja en desús o eliminar línies elèctriques. 
 
 
Elecció de l’empresa que redactarà el projecte executiu de l’Illa de Canet. Aquesta 
iniciativa es recull a la pàgina 11 del dossier de la sessió. Assisteixen a la reunió 
representants del Consorci i de tots els ajuntaments implicats. Per unanimitat es decideix 
encarregar el projecte a l’estudi MF- arquitectura del paisatge. 
 
 
Visita al pantà de Cal Gat (es recull a la pàgina 12 del dossier). El senyor Jordi Comas va 
comentar que la intervenció al pantà de Cal Gat ja es pot considerar una obra finalitzada. 
Les millores que s’havien de portar a terme ja han finalitzat i els seus costos els ha 
assumit l’empresa que les va realitzar ja que era responsabilitat seva. L’Ajuntament de St. 
Joan de les Abadesses signarà el conveni de manteniment. 
 
La pàgina 16 del dossier de la sessió recull la presentació del pla d’espais fluvials a l’ACA. 
 
 
Diputació de Barcelona – Pla de foment turístic 
La Diputació de Barcelona té pressa per determinar els recursos econòmics d’aquests 
propers 4 anys. Vol veure quin paper hi juguen tots els consorcis del territori i per això 
convoca una reunió a 4 bandes. Aquesta reunió es va portar a terme abans del consell de 
govern segons el detall següent: 
 
Assistents a la reunió: 
- Consorci Paisatges del Ter. 
- Consorci de la Vall de Sau-Collsacabra. 
- Diputació de Barcelona. 
- Consorci Alba-Ter. 
S’acorda que es farà un conveni a 4 parts. Amb aquest conveni s’augmentarà el 
pressuposts extraordinari dels consorcis Paisatges del Ter i Vall de Sau-Collsacabra dels 
propers 4 anys. Aquest augment de pressupost l’aportaran al Consorci Alba-Ter per 
gestionar el PFT. El Consorci gestionarà el pressupost però les accions han d’estar 
consensuades entre els 3  consorcis. Aquest conveni a 4 parts és per: 
- Treballar conjuntament.  
- Diputació aboca recursos al territori. 
- Es treballa en una mateixa direcció que és el Pla de foment turístic. 
 
La informació sobre aquest contacte es troba recollida a la pàgina 21 del dossier de la 
sessió. 
 
 
3. PROPOSTA D’ACORD PER APROVAR L’ADHESIÓ A LA XARXA DE CUSTÒDIA 
DEL TERRITORI 
 
Reunió Xarxa per a la Custòdia del Territori (es recull a la pàgina 13 del dossier de la 
sessió. Les pàgines 14 i 15 recullen el model d’acord d’adhesió a la Xarxa). El Consell de 
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Govern valora que si el Consorci volgués adherir-se a XCT hauria de pagar una quota 
d’entre 300-600€. El senyor Musellas comenta que considera interessant l’adhesió si amb 
aquesta mesura poden utilitzar el servei tots els ajuntaments consorciats encara que s’hagi 
de pagar una mica més. El Consell valora positivament aquesta proposta i s’acorda que els 
tècnics es posin en contacte amb la XCT per tal de concretar-la. La proposta inicial 
d’adhesió resta, en conseqüència sobre la taula. 
 
 
4. PROPOSTA D’ACORD PER APROVAR LA PRESENTACIÓ D’UNA SOL·LICITUD 
DE SUBVENCIONS PER A L’ELABORACIÓ DE PLANS DIRECTORS 
SUPRAMUNICIPALS DE SOSTENIBILITAT 
 
A proposta de la presidència el Consell de Govern aprova el següent acord 
 

"SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA DIRECTOR 
SUPRAMUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT: DIAGNOSI I CONTROL DE LA VEGETACIÓ 
AL.LÒCTONA DELS BOSCOS DE RIBERA DEL RIU TER 
 
 
L’espai riberenc dels rius Ter i Freser pateix nombrosos impactes no sempre positius per 
l’ecosistema i la introducció de vegetació forània és un d’ells. Des del Consorci Alba-Ter es 
treballa sempre des de l’òptica de la sostenibilitat i creiem que aquesta impacte sobre el 
medi natural de l’espai fluvial i en concret sobre la vegetació de ribera és un tema prou 
important per tenir-ne més informació i sobretot per poder endegar actuacions que en 
minimitzin l’impacte. A més, cal afegir, la preocupació d’alguns ajuntaments riberencs 
consorciats sobre aquesta problemàtica i la dificultat per fer-hi front, sobretot si tenim en 
compte que molts municipis riberencs tenen unes dimensions reduïdes i uns pressupostos 
ajustats. És des d’aquesta perspectiva que el Consorci Alba-Ter pot desenvolupar un pla 
que ens permeti conèixer la situació d’aquesta problemàtica i contribuir d’aquesta manera 
a que l’ecosistema fluvial gaudeixi de la biodiversitat que li és pròpia. 
 

D’acord amb el que s’ha exposat, des de l’àrea tècnica del Consorci Alba-Ter, es veu la 
necessitat de comptar amb un Pla director supramunicipal de sostenibilitat vinculat a la 
vegetació al·lòctona riberenca, que permeti tenir un coneixement exhaustiu d’aquesta 
situació i poder planificar actuacions en el territori adreçades a corregir aquest impacte 
negatiu sobre la vegetació de ribera. 

Vistes les subvencions que ofereix el Departament de Medi Ambient i Habitatge, per a la 
redacció de plans directors supramunicipals de sostenibilitat es proposa al Consell de 
Govern l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER- Sol·licitar una subvenció per a l’elaboració d’un “Pla Director supramunicipal de 
sostenibilitat: diagnosi i control de la vegetació al.lòctona dels boscos de riber del riu Ter” 
al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de 22.500 
Euros, corresponent al 75 % del cost de l’actuació. 
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SEGON- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 25% 
restant del cost de l’actuació, és a dir, 7.500 euros. 

TERCER- Adoptar el compromís de realitzar l’activitat per a la qual es demana la 
subvenció. 

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

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta 
 
5.- ORGANITZACIÓ D’UNA VISITA AL RIU TER AMB EL DIRECTOR DE L’ACA 
 
A proposta de la presidència s’acorda deixar pel final de la sessió aquest punt de l’ordre 
del dia  
 
 
6.- DONAR COMPTE DELS TERMES DEL CONVENI AMB LA DIRECCIÓ GENERAL 
DE TURISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER EXECUTAR UN PLA DE 
FOMENT TURÍSTIC 
 
Per part del president del consorci es dóna compte del text del conveni amb la Direcció 
General de Turisme i que consta a les pàgines 22 a 25 del dossier de la sessió. 
 
A proposta de la presidència s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquest conveni que se 
signarà en un futur entre la Conselleria de Comerç , Turisme i Consum, el Consorci Alba 
Ter i l’Associació d’empresaris turístics per tal d’executar el pla de foment turístic elaborat 
pel Consorci i faculta al president per a la seva signatura. 
 
 
7. PROPOSTA D’ACORD PER APROVAR LA SIGNATURA D’UN CONVENI AMB 
L’ÀREA DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
Les conclusions de les trobades amb la Diputació de Girona es troben a la pàgina número 
19 i pàgina número 29 del dossier de la sessió. El conveni de col·laboració ha estat 
transcrit a les pàgines 30 a 32 del mateix document. 
 
A proposta de la presidència el Consell de Govern aprova el text del conveni amb l’Àrea de 
Medi Ambient de la Diputació de Girona i faculta al president per a la seva signatura 
 
 
8.- PROPOSTA D’ACORD PER SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT 
DE TREBALL PER CONTRACTAR UN NOU AODL PER A LA COORDINACIÓ DE LES 
ACTUACIONS TERRITORIALS DEL CONSORCI ALBA TER 
 
A proposta de la presidència el Consell de Govern aprova el següent acord: 
 
El Consorci Alba-Ter es troba actualment  en la fase d’implantació del Pla d’Ordenació 
Integral del riu Ter aprovat el mes de maig de 2001 i concretament en la fase d’execució 
d’actuacions en el territori. 



 7 

 
Per tal de poder dur a la pràctica les actuacions territorials del Consorci Alba-Ter és del tot 
indispensable poder comptar amb la figura d’un tècnic que s’encarregui de coordinar-les. 
Aquestes actuacions territorials, que es volen portar a terme en el període 2004-2007, 
aniran adreçades a: restaurar, millorar i condicionar per a l’ús públic espais naturals de la 
riba dels rius Ter i Freser amb l’objectiu de donar connectivitat ecològica a l’eix central del 
riu; i desenvolupar les potencialitats econòmiques que ofereix el riu i l’àmbit fluvial 
relacionades amb el turisme sostenible. 

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. 

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 de coordinar les actuacions territorials que porta a terme el 
Consorci Alba-Ter , es proposa al Consell de Govern: 

 

PRIMER- Acordar la sol·licitud d’una subvenció al Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya corresponent al 80 % del sou que caldria pagar durant un any 
per a la contractació d’un tècnic per la realització de tasques destinades a la coordinació 
de les actuacions territorials del Consorci Alba-Ter durant l'any de durada de la subvenció 
AODL. 

SEGON- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 20% de 
sou restant. 

TERCER- Declarar la facultat d'aquesta Presidència per a 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. 
 
9. RATIFICACIÓ D’UN DECRET DE LA PRESIDÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ 
D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA 
 
A proposta de la presidència el Consell de Govern ratifica per unanimitat el decret de 
presidència que consta a les pàgines 37 i 38 del dossier de la sessió i que tenia per 
objecte la contractació d’una pòlissa de tresoreria. 
 
10. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Dintre d’aquest punt el Consell de Govern adopta els següents acords:  
 
PROPOSTA D’ACORD PER CONSOLIDAR LA PLAÇA DE TÈCNIC DE 
COMUNICACIÓ DEL CONSORCI ALBA-TER RENUNCIANT A SOL·LICITAR UNA 
PRÒRROGA DE LA SUBVENCIÓ AODL 
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Des del 1999 el Consorci Alba-Ter ha gaudit d’una subvenció del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya per a la contractació d’un Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local (AODL) per a l’àrea de comunicació de l’entitat. Durant el període 
de vigència de la subvenció el Departament de Treball i Indústria ha abonat el 80% dels 
costos laborals totals de la plaça de tècnic de comunicació del Consorci Alba-Ter. L’actual 
període subvencionable finalitza el 2 de desembre de 2004.  

L'àrea de comunicació del Consorci Alba-Ter s’ha anat consolidant dins l’organigrama de 
l’entitat acomplint els objectius per als quals fou creada: 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. 

El Consorci Alba-Ter considera que ha consolidat la plaça de tècnic de comunicació, 
reconeixent, així mateix, que aquest fet hauria estat impossible sense l’ajut del 
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.  

Davant les implicacions que suposa la consolidació de la plaça de tècnic de comunicació es 
proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER- Adoptar el compromís de renunciar a la sol·licitud d’una pròrroga de la subvenció 
per a la contractació d’un AODL com a tècnic de comunicació del Consorci Alba-Ter. 

SEGON- Adoptar el compromís de fer-se càrrec, en la seva totalitat, de les despeses 
salarials que comporta la plaça de tècnic de comunicació del Consorci Alba-Ter, a partir del 
moment en què finalitzi l’actual període subvencionable pel Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya, és a dir, a partir del 3 de desembre de 2004. 

TERCER- Notificar aquests acords a la Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i 
d’Autoocupació del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Consell de Govern aprova la proposta i discuteix l’oportunitat d’aprovar les basses de 
selecció per a la plaça de tècnic de comunicació a la tardor del 2004. 
 

"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 tres 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 
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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, es proposa al 
Consell de Govern: 

 

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 2004. 

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. 
 
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. 
 
PRESENTACIÓ ATLES 
 
La senyora Dolors Roset informa que aquesta feina estarà enllestida abans de 15 dies i 
que es faran diverses presentacions sobre el territori dels ens integrants del Consorci. 
 
El Consell debat amb amplitud les accions de difusió de l’Atles i a proposta de la 
intervenció adopta el següent acord: 
 
APROVACIÓ DE PREU PÚBLIC PER A LA VENDA D’UN “ATLES AMBIENTAL I PATRIMONIAL 
DEL RIU TER” 
 
Supòsits de fet  
 
El Consorci Alba Ter ha elaborat un “Atles ambiental i patrimonial del riu Ter” del qual en 
vol posar a la venda uns quants exemplars. Aquest atles consta de 80 mapes amb 
informació relativa a la planificació urbanística, el medi natural, el risc de degradació, la 
qualitat de l’aigua, l’estat ecològic del riu i el patrimoni cultural vinculat al usos de l’aigua. 
Tota aquesta informació inèdita es va obtenir en el marc del Projecte Alba-Ter/Ave. 
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L’elaboració d’aquest atles ha suposat per al Consorci Alba-Ter un cost addicional i és per 
aquest motiu que cal implantar un preu públic per a la seva venda. 
 
Legislació aplicable  
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals 
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de 
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la 
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei. 
  
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, 
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de 
preus públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmic-financera que 
justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la 
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència. 
 
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Comissió de Govern. 
L’ article 10.l) dels Estatuts del Consorci assenyalen que correspon a l’ assemblea General 
totes aquelles atribucions que la legislació local estipula com de competència del Ple 
municipal i no hagin estat delegades al Consell de Govern o que els propis Estatuts no 
atribueixi a cap altre òrgan. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable i l'informe de la interventora,  
 
Es proposa al Consell de Govern: 
 
Primer.- Aprovar el preu públic per a la venda de l’”Atles ambiental i patrimonial del riu 
Ter”. 
 
Preu de venda : 22,00 €  
  
Segon.- Publicar el present acord als Butlletins Oficials de la Província de Barcelona i de 
Girona. 
 
Tercer.- Ratificar el present acord per l’Assemblea General en la primera sessió que 
celebri. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat aquest acord 
 
VALORACIONS DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
 
El Consell de Govern debat les principals conclusions de la celebració de l’Assemblea 
General del Consorci fent-ne una valoració positiva i apuntant diverses línies d’actuació per 
a la propera assemblea. 
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PREMI DUBAI 
 
Es lliura a tots els assistents la carta justificativa de la pre selecció que s’ha fet de la 
proposta presentada pel Consorci a aquest premi juntament amb un dossier de premsa 
que recull, entre d’altres, aquesta notícia. S’acorda que es farà arribar aquesta informació 
a cadascun dels representants de les institucions que formen part del Consorci  
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
Dintre d’aquest punt el senyor Genis Dalmau explica al Consell la iniciativa de l’alcalde de 
Torroella consistent a presentar una pregunta en el Fòrum de l’ús sostenible de l’aigua 
sobre el transvasament del Ter . 
 
També dintre d’aquest apartat el Consell va debatre la possibilitat de substitució d’alguns 
membres del Consell que han manifestat la seva voluntat de relleu. En tot cas aquest és 
un tema que es plantejarà a la propera assemblea i un cop s’hagin fet els contactes per 
tenir una proposta alternativa. 
 
S’informa igualment dels contactes mantinguts amb l’Ajuntament d’Ullà (pàgina 27 del 
dossier de la sessió), i amb l’Ajuntament de Serra de Daró (pàgina 33 del dossier), així 
com de la participació al Fòrum de Medi Natural (pàgina 39 del dossier) i a la Jornada 
tècnica “Noves eines per l’ordenació del territori: la gestió del paisatge i l’evolució 
ambiental estratègica” que es va portar a terme al castell de Montesquiu 
 


