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

 
Número: 04/06 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14 de setembre de 2006 
Horari: d’1/4 de 5 a 3/4 de 6 de la tarda. 
Lloc:  Ajuntament de Bescanó 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara Fernández  
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
 
Excusen l’absència: la Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas (Ajuntament de Ripoll); el 
Sr. Genís Dalmau i Burguès (Ajuntament de Torroella de Montgrí), el Sr. Josep 
Musellas (Ajuntament de Salt) i el Sr. Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de 
Vilallonga de Ter).  
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Tècnics:  Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu), Sra. Dolors Roset 
(Directora de projectes), Sra. Teia Puigvert (Tècnica de projectes), Sra. Berta Sánchez 
(tècnica de comunicació) i Sr. Josep Capellà (gerent del pla de foment turístic). 
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Acords relatius a la gerència del Consorci: 

2.1. Substitució del representant de l’Ajuntament de Bescanó. 
2.2. Acords relatius a l’acumulació de les funcions de gerència. 
2.3. Nomenament de la sra. Mei Ferrer com a gerent. 

 
3. Principals projectes en curs: 
 

3.1. Pla de Foment Turístic del riu Ter: aprovació dels plecs de clàusules per a la 
contractació del subministrament i col·locació de la senyalització vertical de la 
Ruta del Ter. 

3.2. Acord de delegació de la competència per resoldre les possibles al·legacions al 
document tècnic “Projecte de traçat de la Ruta del Ter entre el naixement i la 
desembocadura”. 

3.3. La Ruta del Ter: Programa de formació (Fundación Biodiversidad): 
3.3.1. Acord sobre el personal dedicat a tasques del projecte. 

3.4. Patrimoni Natural: Pla Director de la ribes del Ter a Bescanó i Sant Gregori. 



3.5. Patrimoni Cultural: actuacions en el marc del projecte BLUE-INTERREGIIIB. 
3.6. Proposta d’acord per a la signatura d’un conveni de col·laboració amb ATLL. 

 
4. Proposta d’acord de delegació de competències en matèria de contractació. 
 
5. Mocions o temes per urgència. 
 
6. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de 
l’esborrany de l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 20 de juny de 2006 
(Manlleu) que ja ha estat tramesa a tots els membres del Consell de Govern juntament 
amb la convocatòria. Atès que cap dels assistents oposa cap objecció al redactat de 
l’esmentat esborrany, l’acta es dóna per aprovada per unanimitat. Tot seguit el 
President ordena la transcripció de l’acta al llibre corresponent. 

Es fa constar que com a suport als temes que es tractaran a la reunió es lliura a tots 
els assistents un dossier que porta per indicació: “Consell de Govern Consorci Alba-Ter 
Bescanó, 14 de setembre de 2006” 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. 
 
A proposta de la presidència que accepten tots els membres del consell s’acorda que 
els punts inclosos a l’apartat número 2 de l’ordre del dia siguin tractats al final de la 
sessió. Per aquest motiu el desenvolupament de la sessió segueix a partir dels punts 
de l’apartat tres. 
 
 
3. PRINCIPALS PROJECTES EN CURS: 
 
3.1. PLA DE FOMENT TURÍSTIC DEL RIU TER: APROVACIÓ DELS PLECS DE 

CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I 
COL·LOCACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ VERTICAL DE LA RUTA DEL TER. 

 
El sr. Secretari dóna compte de la proposat d’acord elaborada i que consta al dossier 
de la sessió d’acord amb els termes següents: 
 
“Part expositiva: 
 
El Consorci Alba-Ter està desenvolupant, des de l’any 2005, un Pla de Foment Turístic 
del riu Ter. L’eix central del Pla de Foment Turístic és la creació d’una ruta cicloturista i 
senderista anomenada Ruta del Ter. Per tal que aquesta sigui operativa cal senyalitzar-
la adequadament. 
 
El Consorci Alba-Ter ja disposa d’un document tècnic que detalla les característiques 
de la senyalització. Així doncs, i atès que el Consorci Alba-Ter no disposa dels mitjans 
propis suficients per portar a terme la senyalització de la Ruta del Ter caldrà comptar 
amb els serveis d’una empresa externa que ens subministri i col·loqui la senyalització 
necessària per fer operativa la Ruta del Ter. 



  
Fonaments de dret: 
 
1. La contractació del subministrament i col·locació de la senyalització vertical de 
la Ruta del Ter 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 Refós 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. 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: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del subministrament i col·locació de la 
senyalització vertical de la Ruta del Ter i aprovar el Plec de Clàusules administratives i 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el concurs obert per a la 
contractació d’una empresa que porti a terme els esmentats treballs. 
 
Segon.- Delegar l’obertura del procés d’adjudicació al president del Consorci a ratificar 
pel Consell de Govern en el moment de l’adjudicació. 

Tercer.- Notificar aquests acords a la intervenció de fons i a la gerència del Consorci.” 

 
En torn de debat de la proposta i per part del senyor Jordi Comas es comenten els 
detalls del finançament d’aquesta actuació i el consell debat sobre els diversos criteris 
d’adjudicació inclosos als plecs. Finalment es prenen decisions per tal d’avaluar els 
criteris de termini de garantia, termini d’execució de l’obra i també d’estil dels elements 
informatius descrits als plecs de prescripcions tècniques que també s’aprova de forma 
annexe als plecs de prescripcions administratives. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat 
 
3.2. ACORD DE DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER RESOLDRE LES 
POSSIBLES AL·LEGACIONS AL DOCUMENT TÈCNIC “PROJECTE DE TRAÇAT 
DE LA RUTA DEL TER ENTRE EL NAIXEMENT I LA DESEMBOCADURA” 
 
El sr. Secretari dóna compte de la proposat d’acord elaborada i que consta al dossier 
de la sessió d’acord amb els termes següents: 
 
“El Consell de Govern, en sessió celebrada a Manlleu el dia 20 de juny de 2006, va 
aprovar inicialment el document tècnic que porta per títol “Projecte de traçat de la 
Ruta del Ter entre el naixement i la desembocadura” redactat per Joan Portell i Rifà. 
 



El termini per presentar al·legacions finalitza el 25 de setembre. En el supòsit que no 
es presenti cap reclamació, el document tècnic esmentat es considerarà definitivament 
aprovat. 
 
En el cas que es presentin al·legacions l’òrgan competent per resoldre-les és el Consell 
de Govern, ja que aquest és el que va aprovar inicialment el document tècnic 
esmentat.  
 
Atès que és convenient resoldre durant el mes de setembre les al·legacions que es 
puguin presentar per tal d’iniciar al més aviat possible els tràmits per convocar un 
concurs obert per a les obres de senyalització vertical de la Ruta del Ter. 
 
Ateses les dificultats de reunir el Consell de Govern de nou dins el termini de dues 
setmanes i vist que la resolució de les possibles al·legacions es  podria delegar al 
President del Consorci. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Únic.- Delegar la competència per resoldre les possibles al·legacions al document 
tècnic “projecte de traçat de la Ruta del Ter entre el naixement i la desembocadura” al 
President del Consorci.” 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat 
 
3.3. LA RUTA DEL TER: PROGRAMA DE FORMACIÓ (FUNDACIÓN 

BIODIVERSIDAD): 
 

3.3.1. ACORD SOBRE EL PERSONAL DEDICAT A TASQUES DEL PROJECTE 
“LA RUTA DEL TER. PROGRAMA DE FORMACIÓ” COFINANÇAT PER 
LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

 
El sr. Secretari dóna compte de la proposat d’acord elaborada i que consta al dossier 
de la sessió d’acord amb els termes següents: 
 
“El Consorci Alba-Ter participa en un projecte de formació anomenat “La Ruta del Ter. 
Programa de formació” cofinançat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente. 
 
El Consell de Govern, en sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2006, va aprovar un 
acord sobre la dedicació del personal a tasques del projecte esmentat. 
 
Atès que hi ha hagut una variació en els percentatges de dedicació del personal la 
Fundación Biodiversidad ha sol.licitat al Consorci Alba-Ter que l’òrgan competent 
prengui l’acord definitiu sobre dedicació de personal. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer.- Aprovar que les persones que s’esmenten a continuació dedicaran el temps 
assenyalat a les tasques descrites en el projecte firmat amb la Fundación Biodiversidad 
l’any 2006, segons el detall que segueix: 



 

Empleat Període 

Percentatge de 

dedicació al 
projecte 

hores Tasques a desenvolupar 

Jordi Comas març-fi projecte 70% 150 Secretaria i estudis 
 

Dolors Roset març-fi projecte 75% 150 Coordinació i estudis 

 
Isabel Martínez abril-fi projecte 100% 150 Direcció, publicitat i estudis 

 
Tura Benítez maig-fi projecte 100% 150 Coordinació, estudis, web, 

e-learnig i publicitat 

 
Jordi Valls abril-fi projecte 100% 75 Secretaria 

 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la Fundación Biodiversidad.” 
 
En el debat d’aquest punt la senyora Dolors Roset explica l’estat de desenvolupament 
d’aquest projecte, les diverses actuacions programades i les previsions d’assistents que 
hi ha en aquests moments als cursos que s’han posat en marxa.” 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
3.4. PATRIMONI NATURAL: PLA DIRECTOR DE LA RIBES DEL TER A 

BESCANÓ I SANT GREGORI. 
 
Dintre d’aquest punt es lliura al Consell un exemplar del projecte i s’acorda:  
 
Primer.- Que es lliuri a tots els ajuntaments afectats una còpia d’aquest projecte per 
tal de què en facin la preceptiva aprovació i tràmit. 
 
Segon.- Proposar un conveni als ajuntaments afectats per tal de concretar els termes 
de gestió i posterior manteniment de les obres. 
 
Tercer.- Emplaçar als ajuntaments afectats per tal de fer una sessió conjunta per 
aclarir els termes de l’execució de les obres i la signatura del conveni que s’ha 
assenyalat en el punt anterior. 
 
Els esmentats acords s’adopten per unanimitat de tots els membres del consell. 
 
 
3.5. PATRIMONI CULTURAL: ACTUACIONS EN EL MARC DEL PROJECTE 

BLUE-INTERREGIIIB. 
 
Es recullen tots els projectes que s’han considerat a la pàgina 28 del dossier de la 
sessió diferenciant les actuacions de l’alt Ter, al mitjà – alt Ter i el mitjà – baix Ter.  
 
Primer.- S’acorda incloure dintre del projecte les actuacions següents:  
 

- Restauració d’uns rentadors segons sol·licitud de l’Ajuntament de Ribes de 
Freser. 



- Restauració del molí de Can Bram segons sol·licitud de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Ramis. 

- Senyalització del canal industrial de Manlleu segons sol·licitud de l’Ajuntament 
de Manlleu. 

 
Segon.- S’acorda deixar la resta d’actuacions pendents de decisió per tal de poder-les 
incloure, si s’escau amb posterioritat a dintre del projecte. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.6. PROPOSTA D’ACORD PER A LA SIGNATURA D’UN CONVENI AMB 

AIGÜES TER-LLOBREGAT (ATLL) 

El sr. Secretari dóna compte de la proposat d’acord elaborada i que consta al dossier 
de la sessió d’acord amb els termes següents: 

“Aigües Ter Llobregat (ATLL) és una entitat de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a l’ordenament jurídic privat, 
encarregada de la gestió conjunta i coordinada de les concessions per a abastament en 
alta de poblacions incloses en l’àmbit territorial del sistema d’abastament Ter-Llobregat 
(entre les quals la de 8 m3/segon derivada del riu Ter).  

 
És d’interès del Consorci Alba-Ter col·laborar amb Aigües Ter Llobregat per a la 
satisfacció de l’interès públic i és per això que s’ha redactat una proposta de conveni. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
PRIMER – Aprovar el text del conveni amb Aigües Ter-Llobregat per tal d’establir un 
marc de col·laboració estable entre ambdues entitats. 
 
SEGON – Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per 
a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
TERCER.- Comunicar aquests acords a Aigües Ter-Llobregat als efectes oportuns i en 
el termini  més breu possible.” 
 
En el debat d’aquesta proposta es dóna compte dels diversos contactes i visites que 

han fet possible poder concretar els termes del conveni. També s’informa que ja ha 

estat fixada la data de signatura del document final que ara s’aprova. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
4. ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ 
 
El sr. Secretari dóna compte de la proposat d’acord elaborada i que consta al dossier 
de la sessió d’acord amb els termes següents: 
 
“1. Antecedents de fet 
 



El Consorci Alba-Ter es troba en una fase en la qual és imprescindible agilitar alguns 
processos de contractació. Actualment els Estatuts del Consorci atribueixen les 
competències en matèria de contractació al Consell de Govern. 

2. Legislació aplicable 

 
2.1. L’article 10.l) dels Estatuts del Consorci atribueix a l’Assemblea General les 
competències que la legislació local estipula com de competència del Ple municipal que 
no hagin estat delegades al Consell de Govern o que en els Estatuts no són 
específicament atribuïdes a algun altre òrgan del Consorci. 
 
2.2. El règim general d’exercici de les competències en matèria contractual es fixa a la 
Llei de Bases de règim local, segons nova redacció donada per la llei 57/2003, de 16 
de desembre i, en concret als seus arts. 21,1,ñ) pel que fa a l’alcalde i 21 1,n) pel que 
fa al ple municipal. 
 
2.3. L’article 13 g) dels Estatuts del Consorci atribueix al Consell de Govern l’aprovació 
de la celebració de tota mena de convenis i contractes. 
 
2.4. L’article 18 e) dels estatuts del Consorci estableix la possibilitat de delegació de 
competències del Consell de Govern a la presidència del Consorci. 
 
D’acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable es demana al Consell de Govern, 
i aquest aprova per unanimitat, l’adopció dels següents acords: 

 
ACORDS: 

  
Primer.- Delegar les competències en matèria de contractació, fins al límit del 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost, al president del Consorci Alba-Ter.  

Segon.- Donar compte d’aquests acords a l’Assemblea General del Consorci en la 
propera reunió que celebri.” 

 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
Seguidament i tal com s’ha posat de manifest a l’inici de la sessió, es prenen en 
consideració els punts recollits a la convocatòria a l’apartat número 2 els quals són 
justificats pel President per tal de trobar una solució pel desenvolupament adequat del 
càrrec de la gerència i havent-se arribat a un compromís amb la Sra. Remei Ferrer que 
es considera persona molt vàlida per tal de desenvolupar aquestes tasques. Les 
propostes han estat elaborades segons el detall següent: 
 
 
2. ACORDS RELATIUS A LA GERÈNCIA DEL CONSORCI 
 
2.1. ACORD RELATIU A LA SUBSTITUCIÓ DEL REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ. 
 
El sr. Secretari dóna compte de la proposat d’acord elaborada i que consta al dossier 
de la sessió d’acord amb els termes que segueixen: 
 



“Antecedents de fet: 
 
En data 7 de setembre l’Ajuntament de Bescanó, mitjançant decret d’alcaldia, aprova 
establir un canvi de representació municipal en el Consorci Alba-Ter, passant a ser la 
sra. Maria Pujades i Ferrer la representant d’aquest ajuntament en el consorci, en lloc 
de la sra. Remei Ferrer i Costa. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- L’article 11.2 dels Estatuts del Consorci disposa que els membres de l’Assemblea 
General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats integrants del Consorci. 
 

2.- L’article 10 e) dels Estatuts del Consorci disposa que l’Assemblea General és l’òrgan 
competent per nomenar els membres del Consell de Govern. 
 
Atenent doncs als antecedent exposats i als fonaments que els són d’aplicació a 
proposta de la Presidència es demana al Consell de Govern l’adopció dels acords que 
segueixen: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de representant acordat per l’Ajuntament de Bescanó, 
substituint la sra. Remei Ferrer i Costa per la sra. Maria Pujades i Ferrer. 
 
Segon.- Nomenar la sra. Maria Pujades i Ferrer membre del Consell de Govern del 
Consorci. 
 
Tercer.- 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.” 

 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.2. ACORD RELATIU A LA DESACUMULACIÓ DE LES FUNCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
El sr. Secretari dóna compte de la proposat d’acord elaborada i que consta al dossier 
de la sessió d’acord amb els termes següents: 
 
“Antecedents de fet: 
 
1.- L’Assemblea General del Consorci Alba-Ter en la seva sessió ordinària del dia 25 de 
gener de l’any 2003, celebrada a la Casa de la Vila de l’Ajuntament de Manlleu, va 
procedir a atribuir les funcions que els Estatuts del Consorci reserven a la gerència al 
Director Tècnic Administratiu de l’ens, sr. Jordi Comas i Codina. 
 
2.- Ateses les necessitats actuals del Consorci Alba-Ter fóra necessari comptar amb 
una persona que exercís amb una major dedicació les tasques de gerència d’aquest 
organisme.  
 
3.- Atès que el President del Consorci ha proposat al Consell de Govern una persona 
que assumeixi amb dedicació parcial les tasques de gerència. 



 

Atenent doncs als antecedent exposats a proposta de la Presidència es demana al 
Consell de Govern l’adopció dels acords que segueixen: 
 
Primer.- Aprovar la desacumulació de tasques de gerència en el Director Tècnic 
Administratiu de l’ens, el sr. Jordi Comas Codina. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al sr. Jordi Comas. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords a l’Assemblea General del Consorci en la 
propera reunió que celebri.” 

 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 

 

2.3. ACORD DE NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI EVENTUAL 
(CÀRREC DE GERENT) DEL CONSORCI ALBA-TER . 

 
El sr. Secretari dóna compte de la proposat d’acord elaborada i que consta al dossier 
de la sessió d’acord amb els termes següents: 
 
“Antecedents de fet: 
 
1.- Vistes les necessitats actuals del Consorci Alba-Ter fóra necessari comptar amb una 
persona que exercís amb una dedicació a temps parcial  les tasques de gerència 
d’aquest organisme.  
 
2.- El President del Consorci ha proposat a la sra. Remei Ferrer i Costa que assumeixi 
les tasques de gerència i aquesta ha acceptat. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- L’art. 13 dels estatuts del Consorci disposa que és funció del Consell de Govern el 
nomenament de gerent. 
 
2.- El règim normatiu del personal eventual és el que s’estableix en els articles 12, 122 
i 123 del Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública; els articles 311 i 312.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya; i els articles 9 a 14 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals de Catalunya. 

3.- El cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol 
moment del mandat corporatiu. Aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de 
l’alcalde o president de l’entitat, del qual se n’ha de donar compte al Ple.  En tot cas el 
personal eventual cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva observança de 
cap forma, en el moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del 
mandat corporatiu de l’autoritat que els va nomenar. 



4.- Amb independència del que s’ha dit a l’apartat anterior l’art. 230 del reglament del 
Personal al servei dels ens locals recull la renúncia com un dels supòsits de pèrdua de 
la condició de funcionari al servei dels ens locals. 

 

Atenent doncs als antecedent exposats i als fonaments que els són d’aplicació a 
proposta de la Presidència es demana al Consell de Govern l’adopció dels acords que 
segueixen: 
 
Primer.- Nomenar la sra. Remei Ferrer i Costa gerent del Consorci Alba-Ter, la qual 
prestarà els seus serveis en règim de personal funcionari eventual, categoria personal 
de confiança, amb una dedicació efectiva equivalent a mitja jornada (20 hores 
setmanals) i unes retribucions brutes mensuals de 1000 euros. La sra. Remei Ferrer i 
Costa exercirà el càrrec de gerent a partir del dia 19 de setembre de 2006. 
 
Segon.- Tramitar l’alta a la Seguretat Social de l’esmentada persona a partir del 
proper dia 19 de setembre de 2006. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a la sra. Mei Ferrer, tot facultant a la Presidència per 
tal de que atorgui els documents necessaris per tal de fer-los efectius. 
 
Quart.- Donar compte d’aquests acords a l’Assemblea General del Consorci en la 
propera reunió que celebri.” 
 
El consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
5. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
PROPOSTA D’ACORD PER A L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITATS DE 
PERSONAL DEL CONSORCI ALBA-TER: REMEI FERRER I COSTA. 
 
El sr. Secretari dóna compte de la proposat d’acord elaborada i a la qual tots els 
membres del Consell donen la seva conformitat d’inclusió per urgència d’acord amb els 
termes següents: 
 
 
“Relació de fets: 
 
1. La senyora Remei Ferrer i Costa, en la seva qualitat de funcionària eventual del 

Consorci Alba-Ter, ha presentat una sol·licitud de declaració de compatibilitat de la 
seva activitat al Consorci Alba-Ter amb l’exercici d’una activitat privada, la qual 
suposa exercir una activitat remunerada que li produirà ingressos econòmics fora 
de la jornada laboral que té fixada al Consorci Alba-Ter i que està sotmesa al règim 
de la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats. 

 
Fonaments de dret: 
 
1. L’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que, d’acord amb 
l’establert a l’article 1.3 d’aquesta Llei, el personal comprès en el seu àmbit 
d’aplicació no podrà exercir, per sí mateix o mitjançant substitució, activitats 
privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte pròpia o sota la 



dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb 
les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigui destinat.  

 
2. Per la seva banda, l’article 14 de l’esmentada Llei regula l’exercici d’activitats 

privades i preveu que l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o 
industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el reconeixement previ de 
compatibilitat. En tot cas els reconeixements de compatibilitat no podran modificar 
la jornada de treball i horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte 
en cas de canvi de lloc en el sector públic. 

 
En el mateix sentit l’article 12.1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat –
d’aplicació plena al personal al servei de les corporacions locals- estableix que es 
pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades en els 
casos següents: 
 
a) Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada 

ordinària i no se supera el límit establert per l’apartat 2. 
 
b) Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la presència efectiva de 

l’interessat en l’administració pública corresponent durant un horari igual o 
superior a la meitat de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la 
consideració de prestació a temps parcial. 

c) Si hom té autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat públics i no 
superessin entre tots dos la jornada màxima de l’Administració. 

 
Sens perjudici del que estableix el número 1 d’aquest article, en cap cas la suma de 
jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada 
ordinària de l’Administració incrementada d’un 50%. 
 
3. En tot cas l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, preveu que no es 

pot autoritzar ni reconèixer la compatibilitat al personal que ocupa els llocs de 
treball que comporten la percepció d’un complement específic pel factor 
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 

 
4. Pel que fa al procediment a seguir, el qui desitja exercir alguna altra activitat o 

ocupar un lloc de treball públic o privat ha de formular prèviament la declaració 
d’activitats corresponent, segons el model establert per reglament, tal i com 
estableix el capítol V de la Llei 21/87, de 26 de novembre. D’acord amb l’article 17 
d’aquesta Llei, l’obtenció de l’autorització expressa prèvia de compatibilitat serà 
requisit previ imprescindible per a l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat 
pública o privada, el qual es produirà un cop la persona interessada hagi formulat la 
declaració d’activitats corresponent.  

 
Atenent doncs als antecedent exposats i als fonaments que els són d’aplicació es 
demana al Consell de Govern l’adopció dels acords que segueixen: 
 
Primer. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la persona que es detalla a 
continuació per a l’exercici d’una activitat privada declarada compatible amb la seva 
activitat principal en el sector públic consistent en: 
 



- Senyora Remei Ferrer i Costa: exercir de cap de projectes en una agència de 
comunicació. 
 
Segon. Condicionar l’autorització de compatibilitat a la persona abans esmentada al 
compliment dels requisits següents:  
 

a) No podrà exercir, per sí mateix o mitjançant substitució, activitats 
privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte pròpia 
o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es 
relacionin directament amb les que desenvolupi al departament, 
organisme o entitat on estigui destinat ni activitats relacionades amb 
assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els 2 últims 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.  

b) En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat 
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració 
incrementada d’un 50%. 

c) La persona autoritzada no pot fer ús de la seva condició pública per a 
l’exercici de cap activitat mercantil, professional o industrial. 

d) El reconeixement de compatibilitat no suposa cap modificació de la 
jornada de treball ni de l’horari de l’interessat/da i restarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic 
o de modificació de les condicions del lloc de treball. 

e) La persona autoritzada ha de seguir complint estrictament la jornada i 
l’horari del lloc de treball que ocupa al Consorci Alba-Ter. 

f) La percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o 
per un concepte equiparable comportarà automàticament la pèrdua de 
l’autorització. 

 
Tercer. Comunicar aquests acords a la persona interessada, per al seu coneixement. 
 
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.” 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
Dintre d’aquest punt el consell també debat el tema de presentar amb urgència davant 
de la conselleria de Medi Ambient la possibilitat de signatura del conveni que fa temps 
que s’ha plantejat i que ha d’assegurar la participació de la Generalitat en el Consorci 
per tal de fer front a la seva estructura ordinària de funcionament. 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
Ja en el darrer punt de l’ordre del dia ell senyor Ponç Feliu demana per la iniciativa 
d’edició del llibre “El tresor del Ter”. El senyor Jordi Comas aclareix que aquesta edició 
es tirarà endavant amb l’editorial Edicions Corbet i segons l’estructura de col·laboració 
en el finançament habitual amb aquest tipus d’edicions. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a tres quarts de sis de la 
tarda del dia esmentat a l’encapçalament. De tots els extrems tractats i dels debats i 
acords adoptats, n’aixeco acta que serà signada pel sr. President i pel Secretari que en 
dono fe. 



  


