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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 06/04 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de novembre de 2004 
Horari: de 5 a 7 de la tarda  
Lloc:  Girona 
 

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 Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
 
Excusen l’absència: els senyors Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de Vilallonga de Ter), 
Jordi Fontàs i Mitjanas (Ajuntament d’Amer) i  Vicenç G. Cara Fernández (Ajuntament de 
Flaçà) i les senyores Maria Carme Brugarola i Areñas (Ajuntament de Ripoll) i Remei Ferrer 
i Costa (Ajuntament de Bescanó). 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora: Sra. Rosa Maria Melero i Agea 
 
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. Pla de Foment Turístic del riu Ter. 

a) Pla director de la ruta cicloturística i proposta del Consell Comarcal del Baix 
Empordà per a la senyalització.  

b) Aprovació del plec de bases tècniques per a la contractació del gerent del pla. 
c) Projecte d’implementació d’aplicacions SIG en dispositius mòbils. 

3. Evolució del projecte executiu de l’illa Canet i presentació d’una proposta a la 
convocatòria d’ajuts de la Fundació Territori i Paisatge per a la seva execució. 

4. Projecte de neteja de lleres al municipi de Setcases. 
5. Proposta de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
6. Valoració de les jornades del riu Ter. 
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7. Valoració de la visita de l’ACA. 
8. Proposta de dates per a la reunió de la propera Assemblea General. 
9. Presentació del Consorci a l’acte d’entrega de premis de Dubai. 
10. Quotes dels ens consorciats i aportacions provinents del Fons de cooperació local de 

Catalunya. 
11. Estat d’execució del pressupost i evolució de la tresoreria. 
12. Mocions o temes per urgència. 
13. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Manlleu, 28 de setembre 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 28 de setembre de 2004 (Torroella de 
Montgrí) que ja ha estat tramesa a tots els membres del Consell de Govern juntament 
amb la convocatòria. Atès que cap dels assistents oposa cap objecció al redactat de 
l’esmentat esborrany, l’acta es dóna per aprovada per unanimitat. Tot seguit el President 
ordena la transcripció de l’acta al llibre corresponent. 
 
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 30 de novembre 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.- PLA DE FOMENT TURÍSTIC DEL RIU TER. 
 
El senyor Francesc Camps introdueix els tres punts en els quals s’ha subdividit aquest punt 
de l’ordre del dia i seguidament dóna la paraula a la senyora Dolors Roset per tal que 
exposi el contingut del primer d’aquests apartats. 
 
a) Pla director de la ruta cicloturística i proposta del Consell Comarcal del Baix 
Empordà per a la senyalització 
 
Hi ha hagut diferents contactes per parlar d’aspectes tècnics relacionats amb la ruta 
cicloturística. Ens proposen adoptar la seva senyalítica si ens sembla correcte. Ens pot ser 
molt útil i ens podem estalviar costos. La senyora Roset indica que seguint el seu projecte 
s’estan redactant els plecs de condicions que han de servir de base per a la contractació 
d’aquest subministrament. També informa que el plec de bases es traurà a concurs un cop 
s’hagi signat el conveni amb la Generalitat de Catalunya. Prèviament es passarà a tots els 
membres del Consell perquè tothom hi pugui introduir les modificacions que consideri 
oportunes. Aquests plecs s’han d’aprovar pel Consell de Govern. 
 
També s’assenyala que a fi de fer operatiu el conveni amb la Diputació de Barcelona a 
principis d’any ens haurem de reunir amb els patronats de turisme i amb la Diputació per 
tal de desencallar el tema de la coordinació amb els consorcis d’Osona. 
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b) Aprovació del plec de bases tècniques per a la contractació del gerent del 
pla. 
 
“Part expositiva: 
 
1. Properament s’ha de subscriure entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Alba-
Ter i associacions d’empresaris turístics, un Conveni de col·laboració per desenvolupar un 
Pla de Foment Turístic en l’espai fluvial del riu Ter. Aquest conveni tindrà una durada de 3 
anys i es finança amb aportacions de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions 
públiques, amb un import total d’inversió prevista per a tot el període d’1.080.000 €. 
  
La clàusula cinquena del Conveni preveu l’existència d’una gerència i en detalla les 
funcions, que són, de manera resumida, les d’impulsar, gestionar i difondre el Pla de 
Foment i assumir la secretaria de la Comissió de Seguiment d’aquest. 
 
2. La contractació de la gerència 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. Donat que en aquests moments encara no s’han definit clarament els 
termes d’obtenció i execució del Pla de Foment Turístic caldrà determinar la urgència de la 
contractació a la vista dels terminis que es concretin i, per tant, facultar a la presidència 
per tal de que l’acordi. 
  
Fonaments de dret: 
 
1. La contractació de la gerència requereix l’aprovació d’un plec de clàusules 
administratives particulars que regeixin el concurs per procediment obert, a l’empara dels 
articles 74 i 85 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text 
Refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i seguir tot el procés 
administratiu que exigeix el TRLCAP pel que fa a l’adjudicació del contracte. 
  
2. D’acord amb el que disposa l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els 
plecs de clàusules administratives particulars, un cop aprovats, s’han d’exposar al públic 
durant un termini mínim de vint dies hàbils, a l’efecte de presentació de possibles 
reclamacions. 
  
3. Un cop emesos els informes de Secretaria i d’Intervenció en relació a la legalitat 
jurídica i econòmica de la contractació i 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. 
 
Es proposa al Consell de Govern, i aquest aprova per unanimitat, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pels treballs de la gerència del Pla de 
Foment Turístic i aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars que han de regir 
el concurs obert per a la contractació d’un gerent per al Pla de Foment Turístic del riu Ter. 
 
Segon. Publicar l’anunci d’exposició pública del concurs en els BOP de la província de 
Girona i Barcelona essent innecessària la seva publicació íntegra en tenir aprovat el 
Consorci els plecs generals aplicables i disposar simultàniament, l’obertura del 
procediment d’adjudicació mitjançant la publicació de l’anunci de licitació d’acord amb els 
plecs particulars aprovats. 
 
Tercer.- Facultar a la Presidència per tal de que declari la urgència del procediment de 
contractació si es concreten les raons d’obtenció del Pla de Foment Turístic i per tant a les 
raons d’interès general que es posen de manifest a la part expositiva d’aquests acords. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a la intervenció de fons i a la gerència del Consorci.” 
 
En torn d’explicació de la proposta (l’esborrany de bases tècniques figuren a partir de la 
pàgina 4 del dossier de la sessió) es genera un debat sobre el contingut del contracte del 
nou gerent del Pla de foment turístic que inclou els conceptes de dedicació, retribucions, 
presència física. 
 
Finalment s’acorda l’aprovació de l’expedient de contractació i els plecs de condicions així 
com la declaració d’urgència d’aquesta contractació tant bon punt es tingui llum verda per 
part de la Direcció General de Turisme de l’aprovació del pla de foment turístic. Els 
presents acords s’adopten per unanimitat de tots els presents. 
 
 
c) Projecte d’implementació d’aplicacions SIG en dispositius mòbils. 
 
La senyora Dolors Roset explica una proposta que ha fet arribar el SIGTE de desenvolupar 
un projecte infomòbil, basat en la integració sistemàtica d’un conjunt de noves tecnologies 
(SIG, PDA’s, GPS).  Amb aquest infomòbil l’usuari en tot moment obtindria la informació 
del punt de la ruta cicloturística per on està passant en relació els continguts de la base de 
dades de la posició geogràfica que ocupa l’usuari per obtenir de forma automàtica la 
informació referent al lloc en el que es troba. Això faria que en lloc de portar diferents 
fulletons i guies amb la informació del territori l’usuari només hauria de portar una PDA.  
 
Des del Consell de Govern es considera que és una bona idea però que cal negociar les 
condicions amb el SIGTE. Es proposa que el Consorci cedeixi tota la informació de què 
disposa i relativa a algun municipi perquè puguin desenvolupar un projecte pilot a canvi de 
que quan es decideixi desenvolupar el projecte es pugui obtenir un 50% de descompte. A 
partir de la pàgina 11 del dossier de la sessió figura el pressupost de la prova pilot, les 
característiques tècniques de la proposta i les fases en què s’ha dividit la implantació del 
sistema així com les obligacions contretes pel Consorci, la participació del SIGTE i el 
pressupost final. 
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El consell de govern debat en profunditat les diverses contraprestacions que es poden 
plantejar a fi d’obtenir els beneficis econòmics millors en relació a aquesta proposta de 
col·laboració. 
 
 
3.- EVOLUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’ILLA CANET I PRESENTACIÓ 
D’UNA PROPOSTA A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA FUNDACIÓ TERRITORI 
I PAISATGE PER A LA SEVA EXECUCIÓ. 
 
S’informa que el senyor Martí Franch està treballant en la redacció del projecte executiu. 
S’ha demanat una pròrroga de 2 mesos a la Fundació Territori i Paisatge. A suggeriment 
d’aquesta Fundació s’ha sol·licitat una subvenció per desenvolupar una part del projecte. 
S’informa que la propera sessió del Consell de Govern aquest projecte ja estarà redactat i 
es podrà aprovar.  
 
S’acorda demanar una subvenció a la convocatòria de la Fundació Territori i Paisatge per 
tal de posar en marxa l’execució d’aquest projecte. En funció de la subvenció rebuda es 
decidirà si el mateix s’executa de forma total o bé en fases. La informació relativa a 
aquests ajuts i a aquesta iniciativa es troba a les pàgines de la 22 a la 29 del dossier 
informatiu de la sessió. 
 
4.- PROJECTE DE NETEJA DE LLERES AL MUNICIPI DE SETCASES. 
 
La senyora Dolors Roset valora la inclusió d’aquesta actuació en el projecte “Taller 
transfronterer de l’aigua” finançat per la iniciativa INTERREG IIIA. El consell debat els 
diversos extrems relatius a la justificació d’aquest ajut i finalment acorda incloure 
l’actuació proposada pel municipi de Setcases com a projecte cofinançable per l’INTERREG 
IIIA, sempre i quan, l’Ajuntament de Setcases en financi la part restant. 
 
5.- PROPOSTA DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 
 
Aquest organisme ha fet oferta d’elaboració d’un CD a partir de la informació que maneja 
el Consorci i provinent del projecte TERRA. La iniciativa es veu amb bons ulls ja que 
suposa una oportunitat de difusió que aniria a càrrec de l’Institut. L’oferta es valorarà 
quan se’n tinguin més detalls. 
 
6.- VALORACIÓ DE LES JORNADES DEL RIU TER 
 
Per part de la senyora Elisenda Currius, tècnica de comunicació del Consorci, es lliura a 
tots els assistents una còpia del dossier de valoració de les jornades sobre el riu Ter i que 
recull el contingut i participants de cadascuna de les mateixes. S’adjunta còpia de 
l’esmentat dossier a l’expedient de la sessió. 
 
El consell de govern fa una valoració molt positiva del desenvolupament de les jornades 
assenyalant també l’opinió favorable que han merescut els diversos ponents i participants. 
També s’assenyalen alguns elements d’autocrítica (recollits a la introducció de l’informe 
sobre les jornades) sobre tot pels aspectes de difusió, i s’apunta la necessitat de destinar 
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els beneficis econòmics obtinguts a fi de dotar una convocatòria de premis, o treballs de 
recerca, en aquesta matèria.  
 
A proposta de diversos membres del consell es fa constar a l’acta l’agraïment del Consorci 
a l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. pel seu suport en l’organització 
d’aquesta iniciativa. També es comenten les accions d’agraïment i de tramesa de 
documentació que s’han fet arribar a aquesta empresa en aquesta mateixa línia. 
 
7.- VALORACIÓ DE LA VISITA DE L’ACA 
 
La senyora Elisenda Currius lliura la documentació relativa a la planificació, 
desenvolupament i assistència d’aquesta visita on es recullen els diversos moments i 
parades de què va constar. 
 
El senyor Francesc Camps dóna compte de les diverses gestions que la visita va propiciar i 
valora positivament el contacte mantingut amb l’ACA ja que obre una línia de col·laboració 
que pot ser molt profitosa per al Consorci Alba-Ter. 
 
 
8.- PROPOSTA DE DATES PER A LA REUNIÓ DE LA PROPERA ASSEMBLEA 
GENERAL. 
 
Després que es debatessin diverses opcions s’acorda la convocatòria de la propera 
Assemblea General del Consorci pel dia 12 de març a l’Ajuntament de Celrà. 
 
9.- PRESENTACIÓ DEL CONSORCI A L’ACTE D’ENTREGA DE PREMIS DE DUBAI. 
 
Dintre d’aquest punt es constata que encara s’ignoren molts detalls d’aquest acte de 
lliurament dels premis que s’ha de portar a terme a partir del mes de gener. Quan  
aquests detalls s’aclareixin es decidirà la representació del Consorci a partir dels membres 
del consell que han mostrat el seu interès per assistir-hi. 
 
 
10.- QUOTES DELS ENS CONSORCIATS I APORTACIONS PROVINENTS DEL FONS 
DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 
 
Per part del senyor Josep Musellas es proposta que els ajuntaments que aporten part dels 
fons de cooperació local tinguin un benefici en les seves quotes i es debat sobre aquest 
tema. Es proposa que una part dels diners de la subvenció aportada per la Diputació de 
Girona sigui revertida en iniciatives dels ajuntaments consorciats que han fet aportacions a 
partir del fons de cooperació i finalment s’acorda que aquest import financi el projecte de 
revegetació de l’illa de Canet de tal manera que l’Ajuntament només hi hagi d’aportar el 
20%.  
 
Pel què fa a l’aportació provinent de la Generalitat de Catalunya quan es va aprovar el 
pressupost del 2004 es va preveure l’ingrés de 26.000 € per a aquest concepte. Finalment 
durant aquest 2004 no s’ha firmat cap conveni amb la Generalitat i per tant hi ha aquest 
desajust de 26.000€. A suggeriment del senyor Josep Musellas es redactarà una carta 
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demanant un ajut de 26.000€ a la Generalitat i després s’iniciaran el contactes per 
aconseguir aquests fons. 
 
La informació relativa a aquest punt de la sessió consta a les pàgines 28 i 29 del dossier. 
 
11.- ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I EVOLUCIÓ DE LA TRESORERIA 
 
La informació relativa a aquest punt tant pel que fa al pressupost d’ingressos com al de 
despeses es recull a l’estat d’execució i pla de tresoreria de les pàgines 30 a 35 del dossier 
de la sessió. 
 
Es conclou que l’equilibri econòmic del funcionament ordinari del Consorci no s’assegurarà 
sense una col·laboració estable amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El consell de govern dóna el vistiplau als documents d’execució pressupostària presentats. 
 
12.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest capítol s’informa de la concessió de l’ajut per a la contractació d’un AODL. 
 
Seguidament i a proposta del president s’inclou per urgència que és acceptada de forma 
unànime pels membres del consell de govern el següent punt: 
 
PROPOSTA D’ACORD PER A LA SIGNATURA D’UN CONVENI  ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI ALBA-TER PER A LA 
COL·LABORACIÓ EN L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORAMENT ALS 
MUNICIPIS DE LA CONCA DEL RIU TER 

 
“Antecedents de fet: 
 
En el marc de les seves competències, la Diputació de Barcelona, a través del servei de 
Promoció Econòmica Local, dóna suport a iniciatives destinades a la dinamització i 
desenvolupament econòmic local dels municipis de la província de Barcelona. 
 
Des de l’any 2002 la Diputació de Barcelona col·labora amb el Consorci Alba-Ter per a 
l’assistència tècnica i assessorament als municipis de la conca del riu Ter. 
 
La Diputació de Barcelona i el Consorci Alba-Ter consideren d’interès la col·laboració 
mútua en les activitats que duu a terme el Consorci, en tant que beneficien directament 
un espai important de les comarques barcelonines, i dinamitzen les oportunitats de 
desenvolupament econòmic de l’entorn fluvial. 
 
La Diputació de Barcelona proposa formalitzar la col·laboració amb el Consorci Alba-Ter 
mitjançant la signatura d’un conveni a través del qual es compromet a efectuar una 
aportació econòmica a favor del Consorci de 24.000 euros amb càrrec al pressupost del 
2004. 
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Fonaments de dret: 
 
1. 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. 

 
2. 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; 

 
3. 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 es demana al Consell de Govern l’adopció dels 
següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els termes del conveni entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
Alba-Ter per a la col·laboració en l’assistència tècnica i assessorament als municipis de la 
conca del riu Ter. 
 
Segon.- Declarar la facultat del president del Consorci Alba-Ter per a la signatura del 
conveni i realització de les gestions que facin falta.” 
 
També dintre d’aquest apartat el consell de govern debat sobre el règim ordinari de les 
sessions del consell de govern i s’acorda que es passarà una proposta de periodicitat i 
horari de les sessions per tal que tots els membres puguin expressar les seves 
preferències. 
 
13.- PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha intervencions dintre d’aquest punt ja que en el transcurs de la sessió ja s’han 
produït les consultes necessàries per l’aclariment dels diversos temes tractats. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les set 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 dona fe. 
 


