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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 05/05 
Caràcter: Ordinari 
Data: 3 de novembre de 2005 
Horari: ¼ de 5 i acaba a 2/4 i 5’ de 8. 
Lloc:  Ajuntament de Flaçà 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara  
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
 
Excusen l’absència: el Sr. Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de Vilallonga) i les 
senyores  Remei Ferrer i Costa (Ajuntament de Bescanó) i Maria Carme Brugarola i Areñas 
(Ajuntament de Ripoll). 
 
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), Sra. Teia Puigvert (Tècnica de 
projectes), Sra. Berta Sànchez (tècnica de comunicació) i Sr. Josep Capellà i Hereu (gerent 
del Pla de foment turístic del Ter) 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Propostes d’adjudicacions de contractes i aprovació de convenis en el marc del Pla 

de Foment Turístic del riu Ter. 
3. Proposta d’adjudicació de contractes en el marc del projecte pilot d’eliminació 

d’espècies autòctones. 
4. Proposta d’acord relativa al conveni d’adhesió d’Aigües Ter Llobregat al Consorci 

Alba Ter. 
5. Ratificacions de decrets i propostes d’acord per aprovar convenis diversos (decret 

Diputació de Girona per al Pla de Foment, conveni Diputació de Barcelona: protocol 
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per a l’assistència en la gestió econòmica, conveni amb el Consorci de les Vies 
Verdes). 

6. Proposta d’una moció sobre aprofitaments hidràulics industrials als rius Ter i 
Freser. 

7. Informe sobre les aportacions dels ajuntaments a través del Fons de Cooperació 
Local de Catalunya i seguiment de les quotes del 2005. 

8. Proposta relativa a dietes a percebre pels membres del Consell de Govern. 
9. Mocions o temes per urgència. 
10. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Celrà, 13 d’octubre 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 13 d’octubre de 2005 (Celrà) 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 Flaçà, 
3 de novembre 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. 
 
 
2.- PROPOSTES D’ADJUDICACIONS DE CONTRACTES I APROVACIÓ DE 
CONVENIS EN EL MARC DEL PLA DE FOMENT TURÍSTIC DEL RIU TER. 
 
Per part del gerent del Pla de foment turístic senyor Josep Capellà es fa una explicació 
detallada del seguit d’actuacions que estan previstes en el pla i que s’han de contractar 
properament. 
 
El consell de govern debat el problema que se suscita per la manca d’aportació de 
projectes municipals per tal de completar les previsions incloses en alguna sol·licitud de 
subvenció a què el consorci ha concorregut. També es discuteix el tema d’establiment de 
prioritats per actuacions que tenen un valor supramunicipal i s’acorda trametre un 
comunicat a tots els ajuntaments per tal que presentin les seves propostes d’actuació 
concretes. 
 
Finalment i examinat i debatut a fons el pressupost de despeses del pla de foment turístic 
per l’any 2005 s’aproven les següents contractacions: 
 

1. Estudi viabilitat explotació cases de Colomers (elaboració de l’estudi). Contracte 
menor. Import : 5.800 €. 
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2. Redacció projecte formació i implantació carta de qualitat. Contracte menor. 
Import: 2.100 €. Aquest projecte es presenta al Ministerio de Medio Ambiente, 
Fundación Biodiversidad per tal de concórrer a la convocatòria finançada per fons 
FEDER  per la redacció del projecte de formació i redacció de la carta de qualitat. 

3. Elaboració de 16 memòries valorades en elements públics i catalogats. Treball 
necessari per poder presentar propostes per l’1 % cultural. Contracte menor. 
Import: 11.136 €. 

4. Disseny itinerari ruta cicloturista del riu Ter. Estudi de connectivitat i viabilitat amb 
bicicleta i a peu. Actuacions d’arranjaments necessàries. S’acorda l’aprovació de 
l’expedient per contractar aquest projecte aprovant els plecs de condicions que han 
de regir el procediment negociat i delegant específicament a la presidència el 
tràmit d’adjudicació d’aquest contracte. Import: 21.000 €. 

5. Redacció projecte executiu Camprodon - Sant Joan de les Abadesses. Contracte 
menor. Import: 12.006 €. 

6. Redacció projecte d’adequació carril - bici  Girona - Flaçà. S’aprovarà el conveni 
amb el Consell Comarcal del Gironès per tal de fer possible aquesta acció. Aquest 
Consell Comarcal hi aportarà el 53% del finançament d’aquesta acció que importa 
en el seu total 49.500 €. 

7. Pla de comunicació del Pla de foment turístic del riu Ter. Contracte menor. Import: 
6.000 €. 

8. Creació SIG vinculat a la ruta del Ter. S’acorda l’aprovació de l’expedient per 
contractar aquest projecte aprovant els plecs de condicions que han de regir el 
procediment negociat i delegant específicament a la presidència el tràmit 
d’adjudicació d’aquest contracte. Import a adjudicar 27.000 €. 

9. Reportatge fotogràfic. Contracte menor. Import: 11.136 €. 
10. Il·lustracions de fauna i flora de la conca del Ter. Contracte menor. Import: 

6.182,80 € 
11. Disseny del portal de la ruta del Ter. Contracte menor import: 10.962 €. 

 
En relació a aquestes actuacions s’especifiquen les relatives als punts 4 i 9 anteriors. 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ AIXÍ 
COM DELS PLECS DE CLÀUSULES QUE REGEIXEN EL PROCÉS NEGOCIAT PER 
DUR A TERME UN ESTUDI I PROPOSTA DE CICLABILITAT AL CURS DEL RIU 
TER, DEL NAIXEMENT A LA SEVA DESEMBOCADURA 
 
“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 dur a terme un estudi i proposta de ciclabilitat al curs del riu Ter, del 
naixement a la seva desembocadura. 

 
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 21.000 €, IVA 

inclòs. 
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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 15 de maig de 2004 l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter –adherint-se formal-

ment als plecs de clàusules administratives aprovats per l’Ajuntament de Manlleu– va 
aprovar inicialment el plec de clàusules administratives generals aplicables als con-
tractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, aprovació que va 
esdevenir definitiva de forma automàtica el 23 d’agost del 2004. Aquest acord va ser 
publicat en el BOP de Barcelona núm. 177, de 24 de juliol de 2004 (pàgina 127 ) i en 
el BOP de Girona núm.134, de 13 de juliol de 2004 (pàgina 47). 

 
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.  

 
3. 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. El 
15 de maig de 2004 l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter –adherint-se formal-
ment als plecs de clàusules administratives aprovats per l’Ajuntament de Manlleu– va 
aprovar inicialment el plec de clàusules administratives generals aplicables als con-
tractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, aprovació que va 
esdevenir definitiva de forma automàtica el 23 d’agost del 2004. Aquest acord va ser 
publicat en el BOP de Barcelona núm. 177, de 24 de juliol de 2004 (pàgina 127 ) i en 
el BOP de Girona núm.134, de 13 de juliol de 2004 (pàgina 47). 
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4. 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 €. 

 
5. 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. 

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

Govern la competència per contractar obres, serveis i subministraments. 
 
7. 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 dur a terme un 
estudi i proposta de ciclabilitat al curs del riu Ter, del naixement a la seva desembocadura, 
que comprèn la de la corresponent despesa per un import màxim de 21.000,00 €, IVA 
inclòs, 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 als següents 
professionals: Joan Portell i Rifà, Martí Franch Batllori i Empar Vaqué i Boix. 
 
Quart.- Delegar en la presidència del consorci la facultat d’adjudicar el contracte d’acord 
amb el règim general de delegacions previst als estatuts del consorci. Aquesta delegació 
es concreta en l’autorització per dictar el decret d’adjudicació del contracte un cop la mesa 
de licitació hagi emès el seu informe sobre les proposicions presentades. Aquest decret es 
sotmetrà a la ratificació posterior del Consell de Govern. 
 
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció del consorci, als efectes oportuns.” 
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PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ AIXÍ 
COM DELS PLECS DE CLÀUSULES QUE REGEIXEN EL PROCÉS NEGOCIAT PER A 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA VINCULAT AL 
FOMENT TURÍSTIC DE LA RUTA DEL TER 

 
“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 implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica vinculat al 
foment turístic de la Ruta del Ter. 

 
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 27.000 €, IVA 

inclòs. 
 
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 15 de maig de 2004 l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter –adherint-se formal-

ment als plecs de clàusules administratives aprovats per l’Ajuntament de Manlleu– va 
aprovar inicialment el plec de clàusules administratives generals aplicables als con-
tractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, aprovació que va 
esdevenir definitiva de forma automàtica el 23 d’agost del 2004. Aquest acord va ser 
publicat en el BOP de Barcelona núm. 177, de 24 de juliol de 2004 (pàgina 127 ) i en 
el BOP de Girona núm.134, de 13 de juliol de 2004 (pàgina 47). 

 
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 
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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.  

 
3. 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. El 
15 de maig de 2004 l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter –adherint-se formal-
ment als plecs de clàusules administratives aprovats per l’Ajuntament de Manlleu– va 
aprovar inicialment el plec de clàusules administratives generals aplicables als con-
tractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, aprovació que va 
esdevenir definitiva de forma automàtica el 23 d’agost del 2004. Aquest acord va ser 
publicat en el BOP de Barcelona núm. 177, de 24 de juliol de 2004 (pàgina 127 ) i en 
el BOP de Girona núm.134, de 13 de juliol de 2004 (pàgina 47). 
 

4. 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 €. 

 
5. 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. 

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

Govern la competència per contractar obres, serveis i subministraments. 
 
7. 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 
implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica vinculat al foment turístic de la Ruta 
del Ter que comprèn la de la corresponent despesa per un import màxim de 27.000,00 €, 
IVA inclòs, amb càrrec al pressupost vigent del Consorci Alba-Ter (partida 533B-60000), 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. 
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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: SIGTE (Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció); 
Marcopoloart, Cartografía Digital; i TripleVeDoble, SC. 
 
Quart.- Delegar en la presidència del consorci la facultat d’adjudicar el contracte d’acord 
amb el règim general de delegacions previst als estatuts del consorci. Aquesta delegació 
es concreta en l’autorització per dictar el decret d’adjudicació del contracte un cop la mesa 
de licitació hagi emès el seu informe sobre les proposicions presentades. Aquest decret es 
sotmetrà a la ratificació posterior del Consell de Govern. 
 
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció del consorci, als efectes oportuns.” 
 
El consell aprova aquests acords per unanimitat. 
 
3.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES EN EL MARC DEL PROJECTE 
PILOT D’ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES AL·LÒCTONES. 
 
S’acorda l’aprovació dels contractes menors amb els ajuntaments de Vilallonga de Ter i 
Salt per accions d’eliminació d’espècies al·lòctones dintre del projecte pilot d’eliminació de 
les mateixes i per imports de: Vilallonga de Ter (11.990 €), Salt (4.105,86 €). 
 
El finançament d’aquestes accions va a càrrec íntegrament de l’INTEREG IIIA i del conveni 
amb la Diputació de Girona. 
 
4.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL CONVENI D’ADHESIÓ D’AIGÜES TER 
LLOBREGAT AL CONSORCI ALBA TER 
 
A proposta de la presidència s’adopta els següents acords:  
 
“Relació de fets: 
 
En data 15 de setembre de 2005 el Consell d’Administració d’Aigües Ter Llobregat va 
adoptar l’acord de sol.licitar l’adhesió al Consorci Alba-Ter. 
 
L’article 7 dels Estatuts del Consorci Alba-Ter disposa que, per l’admissió de nous 
membres es formalitzarà un Conveni on s’especifiquin les condicions d’integració, les 
obligacions adquirides així com l’acceptació dels estatuts del Consorci. 
 
És d’interès del Consorci Alba-Ter l’adhesió d’Aigües Ter Llobregat i és per això que s’ha 
redactat una proposta de conveni. 
 
Per tal d’iniciar els tràmits per a la signatura del conveni esmentat, es proposa al Consell 
de Govern del Consorci l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER – Aprovar el text del conveni a subscriure amb Aigües Ter Llobregat per tal que 
aquesta entitat s’adhereixi al Consorci Alba-Ter. Això no obstant, cal tenir en compte que 
l’adhesió d’aquesta entitat no serà plenament efectiva fins el moment que l’Assemblea 
General del Consorci l’aprovi. 
 
SEGON – Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a 
la signatura de l’esmentat conveni i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar aquests acords a Aigües Ter Llobregat als efectes oportuns i en el 
termini  més breu possible.” 
 
 
5.- RATIFICACIONS DE DECRETS I PROPOSTES D’ACORD PER APROVAR 
CONVENIS DIVERSOS (DECRET DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL PLA DE 
FOMENT, CONVENI DIPUTACIÓ DE BARCELONA: PROTOCOL PER A 
L’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA, CONVENI AMB EL CONSORCI DE 
LES VIES VERDES). 
 
A proposta de la presidència s’adopta els acords de ratificacions de decrets segons els 
anunciats dels acords que es transcriuen a continuació: 
 
PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL 
CONVENI A SUBSCRIURE AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL PLA DE 
FOMENT TURÍSTIC DEL RIU TER 
 
“Antecedents de fet: 
 
El passat 18 d’octubre, mitjançant decret de la presidència, el Consorci Alba-Ter va 
aprovar el text del conveni a subscriure amb la Diputació de Girona per tal que aquesta 
institució contribueixi al finançament de les actuacions que s’inclouen en el Pla de Foment 
Turístic del riu Ter amb el compromís de portar-lo a la seva ratificació per part del Consell 
de Govern a efectes de control de legalitat. 
 
És per aquest motiu que es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l’aprovació del text del conveni a subscriure amb la Diputació de Girona 
que es va formular mitjançant decret de la presidència, per a les actuacions que s’inclouen 
en el pla de Foment Turístic del riu Ter. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona als efectes oportuns.” 
 
 
PROPOSTA D’ACORD PER A LA SIGNATURA D’UN CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER A L’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA 
 
“Relació de fets: 
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En exercici de les seves competències la Diputació de Barcelona presta suport jurídic, 
tècnic i econòmic als municipis i ens locals de la província de Barcelona.  
 
En el cas del Consorci Alba-Ter, des de la seva constitució, l’any 1998, ha gaudit del 
suport de la Diputació en el marc del Pla d’Assistència Informàtic Comptable. 
 
Per tal d’articular jurídicament l’encomanda d’Assistència en la Gestió Econòmica la 
Diputació ha elaborat un conveni-tipus que conté les previsions jurídiques i tècniques que 
hauran de regir la prestació per la Diputació d’aquesta funció. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER – Aprovar el text del conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona per a 
l’assistència en la gestió econòmica del Consorci Alba-Ter 
 
SEGON – Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a 
la signatura de l’esmentat conveni i de qualsevol altre document que sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns i en 
el termini  més breu possible.” 
 
 
6.- PROPOSTA D’UNA MOCIÓ SOBRE APROFITAMENTS HIDRÀULICS 
INDUSTRIALS ALS RIUS TER I FRESER. 
 
El senyor Francesc Camps explica amb detall els antecedents, continguts i objectius 
d’aquesta iniciativa de la qual s’ha parlat amb el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya i que ha de concretar una posició consensuada entre el consorci i 
l’administració hidràulica respecte els aprofitaments que històricament han aportat al país 
els rius Ter i Freser.  
 
El consell de govern debat extensament els termes de la proposta i atès que alguns detalls 
finalment encara s’han de concretar, s’acorda deixar sobre la taula la seva aprovació per 
tal que pugui ser considerada en una sessió posterior. 
 
 
7.- INFORME SOBRE LES APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS A TRAVÉS DEL 
FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA I SEGUIMENT DE LES QUOTES 
DEL 2005 
 
Es fa constar que la informació relativa a aquest punt consta a les pàgines 9, 10 i 11 del 
dossier de la sessió. 
 
El senyor Josep Musellas posa de manifest la proposta que els ajuntaments que acordin el 
traspàs de la part del Fons de Cooperació al consorci tinguin algun tipus de prioritat a 
l’hora de definir les actuacions que porta a terme el consorci. 
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En tot cas s’acorda que la posició del consorci ha de ser de no autoritzar que es puguin 
compensar les quotes de participació atès que tenen una naturalesa jurídica diferent del 
fons. Es demanarà aclariments al departament corresponent de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
S’acorda d’elevar proposta a la propera assemblea general del consorci on es defineixi la 
prohibició de compensar quotes amb aquestes aportacions i el compromís del consorci 
d’actuacions prioritàries, durant 3 anys, pels ajuntaments que facin aquesta delegació. 
 
8.- PROPOSTA RELATIVA A DIETES A PERCEBRE PELS MEMBRES DEL CONSELL 
DE GOVERN. 
 
Després d’un ampli debat sobre la naturalesa i legalitat de les dietes a percebre pels 
membres del consell de govern i que exposa la secretaria i la intervenció del consorci 
s’acorda el procediment pel qual els membres del consell de govern podran justificar les 
dietes per quilometratge i manutenció segons justificant específic i amb un límit anual pel 
que fa a la quantia. 
 
9.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest punt i, a proposta de la presidència, s’acorda que el consorci es farà càrrec 
de l’import de dos passatges d’avió per l’assistència als premis Dubai ja que en el moment 
del viatge no va quedar clar si anaven a compte o no del premi i no es considera just que 
aquests imports hagin d’anar a càrrec dels dos membres del consorci que hi van viatjar. 
 
Pel que fa a l’assemblea general s’acorda que es porti a terme el proper dia 17 de 
desembre a la localitat de Manlleu (seu del Museu Industrial del Ter). 
 
Dintre d’aquest punt i amb la voluntat de coordinar els diversos consorcis presents al 
territori, a proposta de la presidència, s’acorda convidar a partir d’ara a les reunions del 
consell de govern als presidents dels consorcis de turisme d’Osona. Aquesta participació 
serà amb veu i sense vot. 
 
El consell també debat dintre d’aquest punt la possibilitat de fer una reunió específica per 
tal de coordinar l’elaboració de projectes a presentar pels ajuntaments. 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Ja en l’últim aparat de la sessió s’informa de la sol·licitud que ha fet arribar la Delegació 
del Govern de la Generalitat a Girona per tal que el consorci coordini l’acció municipal en 
la iniciativa prevista de soterrament d’algunes infraestructures de recs històrics en 
determinades àrees de regadiu del Ter. 
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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. 
 


