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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 03/05 
Caràcter: Ordinari 
Data: 11 de juliol de 2005 
Horari: de ¼ de 5 a ¾ de 7 de la tarda. 
Lloc:  Salt 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Maria Pujadas i Ferrer (en substitució de la senyora 
Remei Ferrer i Costa) 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Ripoll: Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Genís Dalmau i Burguès 
 
Excusen l’absència: el sr. Pere Prat i Boix (Ajuntament de Manlleu), sr. Joan Busquets i 
Xambó (Ajuntament de Vilallonga) i sr. 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),  
sra. Dolors Roset i Pagès (Directora de projectes) i la sra. Teia Puigvert (Tècnica de 
projectes). 
 
Es fa constar també que assisteix el gerent del Pla de Foment Turístic sr. Josep Capellà i 
Hereu.  
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Estat actual dels projectes i informació sobre les entrevistes realitzades. 
3. Proposta d’acord per atorgar un ajut provinent de la iniciativa comunitària Interreg 

IIIA a un projecte presentat per l’ajuntament d’Ullà. 
4. Proposta d’acord per presentar un projecte a la convocatòria dels programes 

europeus LIFE. 
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5. Ratificacions de decrets de presidència (sol.licitud d’una subvenció AODL al 
Departament de Treball) i donar compte de les modificacions de crèdit en el 
pressupost vigent. 

6. Aprovació de la modificació de la plantilla del Consorci, a ratificar per l’Assemblea 
General. 

7. Proposta d’aprovació de l’ordenança de preus públics dels serveis que ofereix el 
Consorci. 

8. Proposta d’acord relativa a la constitució de la Comissió Especial de Comptes del 
Consorci 

9. Proposta d’acord de delegació de la concertació d’operacions de crèdit a curt 
termini al president del Consorci. 

10. Propostes d’acord de compensacions de crèdits amb els ajuntaments de Manlleu i 
Salt. 

11. Mocions o temes per urgència. 
12. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Ripoll, 28 d’abril de 2005). 
 
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 d’abril de 2005 (Ripoll) 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 11 
de juliol de 2005” 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. 
 
Es fa constar igualment que a proposta de la presidència i atès que el membre del consell 
responsable de l’àrea d’hisenda, senyor Josep Musellas s’ha d’absentar per un temps de la 
sessió, es modifica l’ordre del dia de tal manera que en primer lloc es consideraran els 
punts de contingut econòmic. El consell accepta per unanimitat aquesta modificació. 
 
5.- RATIFICACIONS DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA (SOL·LICITUD D’UNA 
SUBVENCIÓ AODL AL DEPARTAMENT DE TREBALL) I DONAR COMPTE DE LES 
MODIFICACIONS DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST VIGENT. 
 
A proposta de la presidència es ratifica el decret de 10 de juny de 2005 pel qual s’acorda 
la sol·licitud d’una subvenció per AODL (pàgs. 13 i 14 del dossier). Es comenta que es 
tracta de la substitució de la senyora Elisenda Currius i que s’ha negociat amb el 
Departament de Treball que es tracti d’una plaça de nova creació (Dinamitzador 
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territorial). També s’informa del procés de selecció de la persona que ha de cobrir aquesta 
plaça és la Berta Sánchez de Torelló. 
 
Es dóna compte de les resolucions de presidència (pàgs. 14 a 16 del dossier). Un cop 
informat el contingut d’aquestes resolucions el consell de govern se’n dóna per 
assabentat. 
 
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSORCI, A 
RATIFICAR PER L’ASSEMBLEA GENERAL 
 
El senyor Francesc Camps explica que caldrà modificar la plantilla del consorci per tal de 
preveure la nova plaça de dinamitzador territorial així com per amortitzar la del tècnic de 
comunicació que fins ara era prevista. S’acorda que la modificació s’elevi a l’assemblea 
general del consorci en la sessió que ha de celebrar abans de final d’any i que,  entre tant, 
es contracti la plaça de tècnic de comunicació de forma temporal a partir del dia 1 de 
setembre i com a AODL en el moment que s’obtingui la subvenció del Departament de 
Treball. S’acorda així mateix de crear amb caràcter permanent la plaça que ve ocupant la 
senyora Dolors Roset i que es procedeixi a la seva cobertura definitiva després del procés 
selectiu corresponent un cop la plaça així estat aprovada per l’assemblea general. 
 
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS DELS 
SERVEIS QUE OFEREIX EL CONSORCI 
 
El consell de govern debat llargament les diverses opcions i conceptes que l’àrea d’hisenda 
ha preparat per tal d’establir nous preus públics (pàg. 18 del dossier). Atesa la naturalesa 
diferent d’alguns d’aquests preus i la necessitat d’informe previ al conjunt d’entitats que 
conformen el consorci, s’acorda que la proposta s’elevi a l’assemblea general previ debat 
específic i en profunditat del consell de govern. 
 
8.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES DEL CONSORCI. 
 
Per part de la interventora de fons del consorci s’explica el buit que s’observa actualment 
en relació a la comissió especial de comptes que la legislació local preveu per a les 
organitzacions de naturalesa local. El consell de govern debat àmpliament aquest punt i 
finalment s’acorda:  
 

1. Considerar el consell de govern del Consorci Alba-Ter als efectes del que preveu la 
Llei de Bases de Règim Local i la Llei d’Hisendes com a comissió especial de 
comptes. 

2. Establir que amb caràcter previ a l’aprovació dels comptes generals per part de 
l’assemblea general es convoqui especialment al consell de govern, en funcions de 
comissió especial de comptes per tal de què dictamini els acords necessaris i 
n’aprovi la informació pública corresponent. 

3. D’aquest acord se’n donarà compte a l’assemblea general del consorci a fi de què 
el ratifiqui. 
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9.- PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’OPERACIONS 
DE CRÈDIT A CURT TERMINI AL PRESIDENT DEL CONSORCI. 
 
La senyora Rosa M. Melero explica les raons que justifiquen l’adopció de l’acord que es 
planteja d’acord amb els termes següents: 
 
El Consorci Alba-Ter, atesa la naturalesa de les fonts de finançament de les seves 
activitats, presenta una disparitat temporal en la correlació de les despeses i els ingressos 
necessaris per finançar-les, la qual cosa suposa l'existència de problemes transitoris de 
tresoreria. 
 
Per tal de fer més flexible la concertació d’operacions de crèdit a curt termini aquesta 
funció hauria d’estar atribuïda al President del Consorci. 
 
 
1. Legislació aplicable 
 

1.1.  L'article 52.2 del TRLRHL disposa que la concertació de les operacions de crèdit a 
curt termini correspon al president de l'entitat quan l'import acumulat de les 
operacions vives d'aquesta naturalesa, inclosa la nova operació, no superi el 15% 
dels recursos corrents liquidats l'exercici anterior. 

 
1.2. L'article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim  

local (LRBRL), segons redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i per la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local, atribueix al president de l'entitat la competència per concertar operacions de 
crèdit a curt termini sempre que l'import acumulat de les operacions vives en cada 
moment no superi el 15% dels ingresos liquidats en l'exercici anterior. 

 
L’art. 13.q) dels estatuts del Consorci atribueix al Consell de Govern qualsevol 
competència no atribuida expressament als altres òrgans del Consorci i que legalment 
s’assimilin a competències assumibles per un òrgan executiu. Per tant, hem d’entendre 
que s’atribueix al Consell de Govern la competència per concertar operacions de crèdit a 
curt termini sempre que l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no 
superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Únic.- Delegar la competència de concertar operacions de crèdit a curt termini al 
President del Consorci. 
 
El consell de govern aprova per unanimitat aquest acord. 
 
10.- PROPOSTES D’ACORD DE COMPENSACIONS DE CRÈDITS AMB ELS 
AJUNTAMENTS DE MANLLEU I SALT 
 
Les propostes que se sotmet a consideració del consell de govern són les següents: 
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PROPOSTA D’ACORD DE COMPENSACIÓ DE CRÈDITS AMB L’AJUNTAMENT DE MANLLEU 
 
1. Antecedents de fet: 
 

Segons la informació que es desprèn dels llibres de comptabilitat del Consorci Alba-Ter 
aquest té contret un deute a favor de l’Ajuntament de Manlleu, en concepte de bestretes 
concedides durant l’any 2001, per un import de 12.621,25 euros. 
 
D'altra banda, l'Ajuntament de Manlleu té pendent aportar la quota al Consorci Alba-Ter 
de l’any 2005, per un import de 3.606,07 Euros. 
 
2. Legislació aplicable 
 
2.1. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària . 
 
2.2. L’article 13.q) dels Estatuts del Consorci Alba-Ter. 
 
2.3. Els articles 63 a 68 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret 
1684/1990, de 20 de desembre (RGR) regula el procediment i requisits que cal seguir per 
efectuar les compenacions de crèdits. 
 
D’acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable i l’informe d’intervenció, es demana 
al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
  
Primer.- Compensar els crèdits, especificats en els antecedents de fet d’aquesta proposta 
d’acord reconeguts a favor de l'Ajuntament de Manlleu, amb els dèbits que l’esmentat 
ajuntament té amb el Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Declarar extingits el deute i el crèdit en la quantitat concurrent, operació de la 
qual resulta un saldo a favor de l’ajuntament de Manlleu de 9.015,18 euros que haurà 
d’ingressar el Consorci Alba-Ter la qual cosa es portarà a terme en el termini de quinze 
dies des de la data d’aquest acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l'Ajuntament de Manlleu als efectes oportuns i en el 
termini  més breu possible. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DE COMPENSACIÓ DE CRÈDITS AMB L’AJUNTAMENT DE SALT 
 
1. Antecedents de fet: 

Segons la informació que es desprèn dels llibres de comptabilitat del Consorci Alba-Ter 
aquest té contret un deute a favor de l’Ajuntament de Salt, en concepte de lloguer d’un 
espai al Museu de l’Aigua de Salt durant l’any 2004, per un import de 3.606,07 euros. 
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D'altra banda, l'Ajuntament de Salt té pendent aportar la quota al Consorci Alba-Ter de 
l’any 2005, per un import de 3.606,07 Euros. 
 
2. Legislació aplicable 
 
2.1. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària . 
 
2.2. L’article 13.q) dels Estatuts del Consorci Alba-Ter. 
 
2.3. Els articles 63 a 68 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret 
1684/1990, de 20 de desembre (RGR) regula el procediment i requisits que cal seguir per 
efectuar les compenacions de crèdits. 
 
D’acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable i l’informe d’intervenció, es demana 
al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
  
Primer.- Compensar els crèdits, especificats en els antecedents de fet d’aquesta proposta 
d’acord reconeguts a favor de l'Ajuntament de Salt, amb els dèbits que l’esmentat 
ajuntament té amb el Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Declarar extingits el deute i el crèdit en la quantitat concurrent. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l'Ajuntament de Salt als efectes oportuns i en el 
termini  més breu possible.” 
 
El consell aprova per unanimitat les dues propostes anteriors i un cop el senyor Jordi 
Comas, gerent en funcions del consorci, ha donat explicacions detallades del contingut i 
abast dels mateixos 
 
2.- ESTAT ACTUAL DELS PROJECTES I INFORMACIÓ SOBRE LES ENTREVISTES 
REALITZADES. 
 
Es dóna compte de les principals entrevistes realitzades segons el detall següent: 
 

- Entrevista amb el sr. Josep Coll. Delegat de la Comissió Europea a 
Barcelona. 11 de maig. 

- Entrevista amb el sr. Francesc Francisco. Delegat del govern a Girona. 20 de 
maig.  

- Entrevista amb l’Hble. Sr. Salvador Milà, Conseller de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 21 de juny. En aquesta entrevista es va valorar 
especialment l’adhesió del Departament al Consorci establint-se que la vinculació 
es faria a través de l’entitat Aigües Ter-Llobregat (ATLL) 

- Entrevistes amb la directora de la Fundación Biodiversidad i 
representants del Ministerio Medio Ambiente (1% cultural). 28 de juny a 
Madrid En aquesta entrevista es va considerar especialment el tema de l’1% 
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cultural lligat al patrimoni de l’aigua. Tanmateix es va valorar també la possibilitat 
d’accedir als Fons Socials Europeus 

- Entrevista amb el sr. Antoni Sala, gerent d’Aigües Ter-Llobregat. 7 de 
juliol. Es va considerar l’entrada d’ATLL al Consorci la qual es valorarà a 
l’Assemblea General. Es va determinar igualment l’aportació anual que farà aquesta 
entitat al funcionament ordinari del Consorci.  

 
En relació a aquesta entrevista el consell de govern debat llargament sobre les 
diverses possibilitats de quantificació dels diners en concepte de drets de captació 
sobre el riu. En tot cas es determina que aquest és un tema per debatre en 
profunditat a partir de què es concreti l’adhesió d’ATLL. Com a conseqüència 
d’aquesta entrevista ha quedat pendent encara el contacte que s’ha de mantenir 
amb l’ACA. 

 
-  Entrevista amb el director general de Medi Natural, senyor Ramon Luque a 

fi de presentar la sol·licitud del LIFE. Aquesta entrevista també està pendent 
juntament amb la que s’ha de mantenir amb la presidenta de la comissió de Medi 
ambient del parlament espanyol per tal de presentar l’activitat del consorci i  parlar 
de l’1% cultural . 

 
PLA DE FOMENT TURÍSTIC DEL RIU TER 
 
El gerent del Pla senyor Josep Capellà explica les previsions de finançament del mateix així 
com els compromisos d’aportació i les diverses accions previstes. En concret comenta els 
temes següents: 
 
- Formalització de l’encàrrec de la memòria valorada o projecte executiu de la 
via verda del Ter en el tram comprès entre Camprodon i Sant Joan de les 
Abadesses. Pressupostos de: Hidrosfera enginyeria (Aleix Comas), ABM Serveis 
d’Enginyeria i Consulting S.L (Robert Mas) I Sinergis enginyeria, SL (Enric Llumà). S’acorda 
l’aprovació de l’expedient de contractació així com dels plecs de clàusules que regeixen 
aquest procés negociat segons acord que s’adopta per unanimitat:  
 
 
ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ AIXÍ COM DELS 
PLECS DE CLÀUSULES QUE REGEIXEN EL PROCÉS NEGOCIAT PER REDACTAR EL 
PROJECTE EXECUTIU DE LA VIA VERDA DEL TER EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE 
CAMPRODON I SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
 
 
FETS: 
 
1. Per tal de portar a terme les accions que contempla el Pla de Foment Turístic del riu 

Ter per a l’any 2005, el Consorci Alba-Ter necessita disposar d’assistència tècnica 
externa per a la redacció d’un projecte executiu de la via verda del Ter en el tram 
comprès entre Camprodon i Sant Joan de les Abadesses. 
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2. El Consorci Alba-Ter no té en l’actualitat mitjans personals suficients per cobrir les 
necessitats que es tracta de satisfer a través d’aquest contracte.  

 
3. Es considera que el cost màxim d’aquesta assistència tècnica serà de 30.000,00 €,  

sense IVA.  
 
4. A l’efecte indicat s’ha redactat el corresponent plec de clàusules administratives 

particulars que ha de regir el procés de licitació, pel procediment negociat, de 
tramitació urgent. A l’expedient també s’han incorporat l’informe de fiscalització de la 
despesa per la intervenció del consorci i el corresponent informe jurídic. 

 
5. La urgència de la contractació es justifica per la imperiosa necessitat de complir amb 

les accions acordades per al 2005 en el si de la Comissió de Seguiment del Pla de 
Foment. 

 
6. El Ple de l’Ajuntament de Manlleu, en sessió plenària de 26 de novembre de 2002, va 

aprovar la modificació del text dels plecs de clàusules administratives generals 
aplicables als contractes de consultoria i assistència, serveis i subministraments de la 
Corporació. L’acord es va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 297, de 12/12/2002 i en extracte en el DOGC núm. 2793, de 3/1/2003. 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
1. L’article 69 del 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 (en endavant, 
TRLCAP), disposa que a qualsevol contracte administratiu precedirà la tramitació de 
l’expedient de contractació i la seva aprovació, que comprendrà la de la despesa 
corresponent i la del plec de clàusules administratives particulars que han de regir-lo.  

 
2. 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 (en endavant, TRLMRLC), estableix 
que els plecs de clàusules administratives particulars, un cop aprovats, s’han d’exposar 
al públic durant un termini mínim de 20 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. 
Tanmateix, aquest requisit no s’ha de complir si s’han aprovat prèviament clàusules 
administratives generals. Aquest és el cas de l’Ajuntament de Manlleu, que disposa de 
plecs de clàusules administratives generals aprovats i en vigor, la qual cosa fa 
innecessària l’exposició pública de les clàusules particulars.  
 
El plec de clàusules administratives generals aplicable és l’aprovat per als contractes 
de consultoria i assistència, serveis i subministraments de l’Ajuntament de Manlleu; 
d’acord amb la seva clàusula 2.1, aquest plec és aplicable sense més tràmits a les 
relacions contractuals establertes pels organismes autònoms municipals en les 
categories indicades. 
 

3. L’article 210, lletra “h”, del TRLCAP permet utilitzar el procediment negociat sense 
publicitat prèvia en el cas que el pressupost del contracte sigui inferior a 30.050,61 €. 
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4. L’article 71 del TRLCAP permet que siguin objecte de tramitació urgent els expedients 

de contractes la necessitat dels quals sigui inajornable o l’adjudicació dels quals calgui 
accelerar per raons d’interès públic. A aquest efecte l’expedient ha de contenir la 
declaració d’urgència feta per l’òrgan de contractació, degudament motivada. 

 
5. L’article 13, lletra “e”, dels estatuts del Consorci Alba-Ter, atribueix al Consell de 

Govern la competència per contractar obres, serveis i subministraments. 
 
6. L’article 274.2 del TRLMRLC, en relació al 59 del TRLCAP, preveu que la competència 

per contractar comporta la facultat d’aprovar el projecte, el plec de clàusules 
administratives, el plec de prescripcions tècniques, l’expedient de contractació i la 
despesa, la facultat d’adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats 
que la legislació atribueix a l’òrgan de contractació.  

 
 
D’acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable es demana al Consell de Govern 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
ACORDS 
 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’assistència tècnica per a la redacció d’un 
projecte executiu de la via verda del Ter en el tram comprès entre Camprodon i Sant Joan 
de les Abadesses, que comprèn la de la corresponent despesa per un import màxim de 
30.000,00 €, sense IVA, amb càrrec al pressupost vigent del Consorci Alba-Ter (partida 
533B 22706), i la del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
licitació. 
 
Segon.- Declarar l’aplicació a aquest procediment de la tramitació d’urgència, per la qual 
cosa els terminis establerts pel procediment ordinari es reduiran a la meitat, tret dels rela-
tius a la presentació de sol·licituds i recursos, fent constar que contra aquesta decisió no 
s’escau cap mena de recurs. 
 
Tercer.- Disposar, simultàniament, l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte, 
negociat sense publicitat, amb la tramesa d’invitacions a participar-hi a les següents 
empreses: Hidrosfera enginyeria; ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL; i Sinergis 
enginyeria, SL. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció del consorci, als efectes oportuns. 
 
 

- Redacció del projecte executiu de la via verda Girona – Palamós en el 
tram comprès entre Girona i Flaçà (tram del Gironès i que forma part de 
la via verda del Ter). Redacció a càrrec del Consell Comarcal del Gironès. 
Aportació econòmica per part del Consorci Alba-Ter per a la redacció d’aquest 
projecte.  
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- Carta tramesa al Conseller de PTOP relativa al desdoblament de la C-17 
en el tram Ripoll- Montesquiu perquè contemplin la possibilitat de fer una 
reserva de terreny per construir un carril-bici paral·lel.  

- Carta a FECSA-ENDESA sol·licitant entrevista amb el Director General en 
relació a la pista forestal, via de servei, entre els embassaments de Sau i 
Susqueda i adequar-la pel pas de bicicletes.  

- Reunió amb el Grup de Defensa del Ter a Osona per tal d’analitzar la 
possibilitat de convertir el GR-210 en una ruta ciclable en el tram comprès entre 
Montesquiu i el Parador de Sau. Aquest contacte es mantindrà el proper dia 21 de 
juliol. 

- Redacció d’una proposta de  conveni entre el Consorci de les Vies Verdes 
de Girona i el Consorci Alba-Ter. És una versió de treball d’aquest conveni, que 
s’ha presentat al Consorci Vies Verdes perquè facin les correccions pertinents. 

- Col·laboració a través d’un becari de l’Escola de Turisme que està 
treballant en el disseny de la base de dades que ha d’incorporar tota la 
informació turística relativa al riu Ter. A continuació es recollirà i s’introduirà 
tota la informació existent en el territori. Aquest treball es finançarà a través de la 
partida d’estudis del pla de foment i servirà de base per la redacció del projecte a 
finançar a través de LIFE. 

- Presentació d’una proposta de pòster relativa al tema del turisme 
sostenible al  3rd. World Environmental Education Congress. Comunicar, 
aprender, informar. Recorridos de sostenibilidad ambiental que es 
celebrarà Torí (Itàlia) del 2 al 6 d’octubre de 2005. Proposta de pòster: El 
Consorcio Alba-Ter: un instrumento de desarrollo territorial desde la iniciativa local 
basado en el turismo sostenible y la sensibilización medioambiental. 

- Formalització de l’encàrrec a l’empresa JANUS per actualitzar l’inventari 
de patrimoni cultural vinculat a l’aigua a les comarques de la Selva, 
Gironès i Baix Empordà. Projecte presentat als ajuts del Departament de 
Treball. S’ha obtingut resolució favorable el dia 5 de juliol. El finançament és del 
70% del cost del projecte, la resta es finança a través del Pla de foment, apartat 
d’estudis. 

- Desenvolupar un Pla de comunicació i difusió del Consorci Alba-Ter i el 
Pla de Foment Turístic. El projecte es va  presentat als ajuts del Departament 
de Treball i va obtenir resolució favorable el dia 5 de juliol. El finançament previst 
és del 70% del cost del projecte. La resta es finança a través del Pla de foment, 
apartat de pla de comunicació i sensibilització. 

 
INTERREG III A  
 
La senyora Dolors Roset explica els detalls d’aquesta acció en els termes següents: 
 
CREACIÓ D’UN TALLER TRANSFRONTERER DE L’AIGUA.  
 
Aquest projecte finalitza el mes de febrer de 2006. A continuació es detallen els projectes 
susceptibles de rebre finançament en el marc d’aquest projecte. S’han fet altres contactes 
amb ajuntaments consorciats que no han prosperat. 
 
Actuacions executades fins el moment: 
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Aforestació de terres agrícoles i condicionament en un tram del marge dret del riu Ter a 
Celrà. 
Restauració de la riba esquerra del riu Ter al meandre de la Devesa a Manlleu. 
 
Actuacions que s’executaran enguany: 
 
Adequació a l’ús públic i revalorització de l’antic abocador municipal d’Ullà. 
Programa pilot de control d’espècies vegetals al·lòctones. Inclou diverses actuacions: 
Budleia a Vilallonga de Ter (iniciativa de l’Ajuntament) 
Vinya borda a l’Illa del Ter a Girona (iniciativa de l’Ajuntament) 
Ailant a la comarca de la Selva 
Canyes al Baix Ter 

 
Actuacions desestimades: 
 
Neteja dels marges dels rius Freser i Merdàs a Campdevànol 
Projecte de restauració ambiental, adequació paisatgística i enjardinament de l’antic 
abocador de Verges. 
 
Actuacions possibles: 

 
Projecte d’adequació d’itineraris i espais de la ruta La vida al voltant del Ter: adequació de 
zones humides de Sant Julià del Llor. Aquest projecte inicialment proposat des del 
Consorci Alba-Ter i que l’ha continuat la UPD del Consell Comarcal de la Selva està 
pendent de la resolució dels ajuts a Escoles Taller. En el cas de ser favorable segurament 
el Consorci Alba-Ter hi contribuirà econòmicament en la part de restauració fluvial a través 
d’Interreg III A.  
 
La senyora Dolors Roset explica seguidament la següent actuació: 
 
Interreg III B MEDOCC 
 
BLUE (Build river Landscape across United Europe) "Vies d'aigua: valorització 
del patrimoni cultural material i immaterial i del paisatge de les regions dels 
rius europeus" 
 
S’ha obtingut resolució favorable. El pressupost definitiu és de 180.000 euros, dels quals 
124.000 els podrem destinar a accions de recuperació de patrimoni cultural. La resta és 
per seminaris, edició de material gràfic i estudis gran part dels quals els podrem vincular al 
Pla de Foment Turístic.  
 
El projecte finalitza el 30 de juny del 2007 i segurament que començarà el mes de 
setembre de 2005. 
 
Finalment es dóna compte al consell d’altres iniciatives que s’han portat a terme des de la 
l’última sessió i segons el detall següent: 
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- Curs d’estiu Consorci Alba-Ter / Universitat de Girona: Gestió integral de 
conques fluvials: de la teoria a la pràctica. Dates: 14 i 15 de juliol de 2005 a 
la Facultat de Lletres de la UdG. Actualment hi ha 40 matriculats al curs. 

- Redacció d’un informe sobre l’espècie i la distribució al Ter d’una 
falguera aquàtica invasora (Azolla). S’ha tramès aquest informe al Director de 
l’ACA i al Conseller de Medi Ambient. 

- El projecte executiu relatiu a l’adequació i ordenació per a l’ús públic dels 
marges de l’Illa de Canet al Baix Ter finalitzarà aquest mes de juliol. 

- Preparació i entrega d’informació tècnica relativa als TM de Bescanó i 
Sant Gregori per l’empresa Fractàlia encarregada de la redacció del Pla 
Director de les ribes del Ter en aquests municipis. 

- Roda de premsa per presentar les al.legacions del Consorci a la proposta 
catalana d’ampliació de la Xarxa Natura 2000. Ajuntament de St. Gregori, 8 
de juny. 

 
3.- PROPOSTA D’ACORD PER ATORGAR UN AJUT PROVINENT DE LA 
INICIATIVA COMUNITÀRIA INTERREG IIIA A UN PROJECTE PRESENTAT PER 
L’AJUNTAMENT D’ULLÀ. 
 
El Consell de Govern del Consorci va aprovar en data 5 d’abril de 2004 les bases 
reguladores per a la presentació de projectes de restauració i/o rehabilitació de les ribes 
fluvials dels rius Ter i Freser inclosos dins el projecte “Taller transfronterer de l’Aigua” 
finançats per la iniciativa comunitària Interreg IIIA. 
 
Tal com estableixen aquestes bases es poden presentar projectes destinats a la 
recuperació i/o restauració ambiental de les ribes fluvials dels rius Ter i Freser en 
qualsevol àmbit territorial, ja sigui urbà, industrial, forestal o plana al·luvial.  
 
En data 26 de maig el ple de l’Ajuntament d’Ullà va adoptar l’acord de presentar una 
proposta al Consorci Alba-Ter, així com el compromís de finançar el 50% del cost del 
projecte valorat en 7.654,32 euros. 
 
Es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte presentat per l’Ajuntament d’Ullà. 
 
SEGON.- Cofinançar el 50% del cost del projecte a través dels fons provinents de la 
iniciativa comunitària Interreg IIIA. 
 
TERCER.- El Consorci Alba-Ter s’encarregarà de contractar l’execució dels projectes i de 
tots els tràmits administratius i legals pertinents. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament d’Ullà. 
 
El Consell aprova per unanimitat aquests acords. 
 
4.- PROPOSTA D’ACORD PER PRESENTAR UN PROJECTE A LA CONVOCATÒRIA 
DELS PROGRAMES EUROPEUS LIFE. 
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La senyora Dolors Roset explica aquesta iniciativa que tracta de la preparació d’una 
candidatura del Consorci Alba-Ter al programa d’ajuts LIFE Natura convocatòria 2006 que 
té un termini de presentació de candidatures a l’estat espanyol fins el 30 agost de 2006. 
 
Després de valorar diferents possibilitats de presentar una candidatura al programa LIFE 
Natura s’ha optat per la següent proposta: 
 
Integració de tot l’ecosistema fluvial del riu Ter vehiculat a través dels diferents 
hàbitats d’interès comunitari i lligat amb espècies prioritàries presents al 
territori. Bàsicament es portaran a terme actuacions en quatre trams del riu Ter 
orientades a la protecció, millora i restauració d’hàbitats per afavorir les espècies: 
 
Curs alt: tritó pirinenc i almesquera (boscos d’entitats públiques) 
Curs mig-alt (plana d’Osona): barb de muntanya (contactes amb propietaris de 
minicentrals per fer escales de peixos) 
Curs mig-alt (Guilleries): cranc de riu (zones de domini públic hidràulic). Possible zona de 
cria al municipi de Salt. 
Curs baix: recuperar la colònia d’ardeids a l’Illa de Canet, Colomers (finca pública de l’ACA) 
i Illa dels Salzes (contactes amb els propietaris d’aquests espais) 
 
Aquest projecte té un període d’implantació de 4 anys i un pressupost entorn al 1.000.000 
Euros. S’ha encarregat la redacció del dossier de candidatura a l’Institut d’Ecologia 
Aquàtica de la UdG, concretament a Xavier Quintana, Dani Boix i Quim Pou, amb el suport 
dels serveis tècnics del Consorci Alba-Ter.  
 
Un cop rebudes aquestes explicacions el consell de govern adopta per unanimitat els 
següents acords: 
 
PROPOSTA D’ACORD PER A LA PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE A LA 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA LIFE-NATURA DE LA UNIÓ EUROPEA 
 
El Consorci Alba-Ter treballa en quatre àrees de treball, una de les quals és el patrimoni 
natural. Una de les accions prioritàries d’aquesta àrea és dur a terme actuacions 
orientades a la protecció, millora i restauració d’hàbitats per afavorir les espècies.  
 
Atès que s’ha obert la convocatòria del programa LIFE Natura de la Unió Europea per al 
2006 que finança en un 50% projectes per a la protecció, millora i restauració d’hàbitats 
per afavorir diverses espècies prioritàries. 
 
Atès que els serveis tècnics del Consorci Alba-Ter han identificat accions a desenvolupar 
en els cursos alts, mig-alt, mig-baix i baix del riu Ter, que s’adiuen perfectament a les 
directrius del programa LIFE Natura. 
 
Atès que el termini de presentació de candidatures a l’estat espanyol finalitza el 15 de 
setembre. 
 
Es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER- Presentar el projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” amb un 
pressupost d’1 milió d’euros a la convocatòria 2006 del programa d’ajuts LIFE Natura. 
 
SEGON- Adoptar el compromís d’aportar 500.000 euros en 3 anys per finançar el 50% del 
cost del projecte. 
 
TERCER- Comunicar aquest acord al Ministerio de Medio Ambiente,  responsable del 
programa LIFE Natura a l’estat espanyol.  
 
QUART- Presentar aquests acords per a la seva ratificació per part de l’Assemblea General 
del Consorci Alba-Ter en la primera sessió que celebri, a efectes de control de legalitat ja 
que l’adopció d’aquests acords està motivada per raons d’urgència. 
 
 
11.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
ACCEPTACIÓ D’AJUT PER FINANÇAR LA PUBLICACIÓ DEL LLIBRE “EL TRESOR DEL TER” 
 
Tot i que es reconeix la insuficiència de la subvenció concedida per la Diputació de Girona 
per a aquesta iniciativa i que, per tant, caldrà cercar finançament alternatiu, s’acorda 
acceptar la subvenció de 935,00 € i que així es comuniqui a l’ens atorgant 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia cap dels assistents en fa ús. 
 
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. 
 


