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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 7 
Caràcter: Ordinari 
Data: 4 d’octubre de 2003 
Horari: Comença a tres quart d’onze del matí i acaba a les dotze.  
Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila de l’Ajuntament de Manlleu. 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament d’Amer: Sr. Jordi Fontàs i Mitjanas 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
Ajuntament de Campdevànol: Sr. Ferran Martínez i Ramos 
Ajuntament de Camprodon: Sr. Esteve Pujol i Badà (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps i Sagué 
Ajuntament de Colomers: Sr. Josep Manel López Gifreu (mitjançant delegació de 
vot) 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara Fernández 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
Ajuntament de Masies de Roda: Sr. Jordi Gros i Roca 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Gaietà Garcia i Gordillo 
Ajuntament de Queralbs: Sr. Francesc Tubau i Bonada (mitjançant delegació de 
vot) 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Francesc Robiró i Robiró 
Ajuntament de Ripoll: Sra. Carme Brugarola i Areñas 
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Jordi Serra i Macià 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Joan Sunyer i Serrat (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sra. Roser Sala i Saña  
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls : Sra. Cristina Massot i Bayès (mitjançant 
delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí : Sr. Julià Gifre i Serasols (mitjançant 
delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Joan Portulàs i Felip (mitjançant delegació 
de vot) 
Ajuntament de Sant Pau de Segúries : Sr. Joan Solà i Galceran  
Ajuntament de Sant Quirze de Besora: Sr. Pere Colom i Codina (mitjançant 
delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló : Sra. Maria Rodriguez i Cruells (mitjançant 
delegació de vot) 
Ajuntament de Santa Maria de Corcó: Sr. Jaume Serra i Ferrer 



Ajuntament de Torelló : Sr. Miquel Franch i Ferrés 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès (arriba més tard) 
Ajuntament d’Ultramort: Sr. Miquel Pallés i Blanco (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Vic: Sr. Ignasi Puig i Vall  
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sr. Joan Busquets i Xambó 
Consell Comarcal del Gironès: Sr. David Vila i Ligero 
Consell Comarcal del Gironès: Sra. Ma. Dolors Grau i Plaza 
Consell Comarcal d’Osona: Sr. Jordi Serra i Macià 
Consell Comarcal d’Osona: Sra. Ma. Rosa Collell i Domènech 
Consell Comarcal del Baix Empordà: Sr. Ricard Herrero i Suñer (mitjançant 
delegació de vot) 
Consell Comarcal del Baix Empordà: Sr. Josep Manel López i Gifreu (mitjançant 
delegació de vot) 
Consell Comarcal del Ripollès: Sr. Joan Solà i Galceràn  
Consell Comarcal de La Selva: Sr. Joan Xifra i Rigau  
 
 
No hi assisteixen, sense que consti delegació de la representació, els representants 
dels membres del Consorci següents: Ajuntaments de Cervià de Ter, Foixà, Jafre, Les 
Llosses, Llanars, St. Joan de Mollet, Sarrià de Ter, Setcases, La Tallada d’Empordà, 
Ullà, i Vilanova de Sau. 
 
Secretari : Sr. Alfons Giol i Amich 
Tècnics del Consorci: Srs. Jordi Comas, Cap de l’àrea administrativa i Gerent en 
funcions, Dolors Roset, Directora de projectes, Glòria Francolí, responsable de 
comunicació i Montse Ventura, tècnica de SIG. 
 
Es fa constar igualment l’assistència en qualitat de representants sortints del Consorci 
dels srs: Josep Lluís Batllori, Joan Casas i Joaquim Vivas. 
 
També hi assisteixen en qualitat d’observadors els srs: Marc Fontserè, regidor de 
l’Ajuntament de Torelló, sra. Mònica Peso, tècnica de Medi ambient del Consell 
Comarcal de la Selva, sr. Josep Capellà, exgerent del Consorci Alba-Ter i del sr. Emili 
Bayon, Coordinador del Museu Industrial del Ter. 
 
 

Ordre del dia 

 
 
1. Benvinguda. 

2. Constitució de l’Assemblea. 

3. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (25 de gener de 2003). 

4. Acord d’elecció dels càrrecs de President i Vicepresidents del Consorci. 

5. Elecció dels nous membres del Consell de Govern. 

6. Donar compte de l’Acta d’arqueig i inventari del Consorci. 

7. Informe de gestió: presentació de la memòria d'activitats (gener-setembre 2003). 

8. Aprovació dels comptes generals de l'any 2002. 

9. Ratificacions i acords relatius al préstec ICF i Modificació de pressupost. 



10. Modificació inicial dels Estatuts. 

11. Precs i preguntes. 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 

 
1.- Benvinguda. 
 
El Sr. Pere Prat, alcalde de Manlleu, dóna la benvinguda i recorda que anys enrere 
Manlleu vivia d’esquena al riu com moltes poblacions i ciutats del territori i que amb el 
temps s’ha vist que el riu és un gran patrimoni que molt important. Afegeix que ha 
arribat l’hora de modificar aquest  error de viure d’esquena al riu. 
  
Prat recorda els anys 96 i 97 quan va néixer de diverses poblacions i ciutats aquesta 
preocupació de crear el Consorci Alba-Ter, de procurar per la conservació del riu i les 
seves lleres i confessa que al principi, quan Salt i Manlleu van decidir unir esforços amb 
altres poblacions, se li feia una mica difícil veure la utilitat del Consorci. Ara reconeix 
que l’empenta de diverses persones en aquells moments ha fet realitat que avui es 
pugui fer la setena assemblea general del Consorci. 
 
El Sr. Prat fa memòria de com es va obtenir el programa “TERRA”, que va donar els 
seus fruits, i que el Consorci ha continuat a partir d’aquella empenta. Continua dient 
que Manlleu ha ostentat la presidència del Consorci des del primer moment i que ha 
estat precisament l’alcalde de la ciutat fins fa poc el seu amic,  Joaquim Vivas qui ha 
estat el cap visible del Consorci demostrant així el compromís de Manlleu de continuar 
amb aquest Consorci de manera que sigui una eina útil per tots i que aquest és 
l’actitud que com a alcalde actual de la ciutat vol renovar davant de l’Assemblea 
General de l’ens. Pel sr. Prat, el meravellós patrimoni que suposa el riu s’ha d’anar 
conservant i treballant i afegeix que si els components de l’assemblea general del 
Consorci són capaços d’unir els esforços, de la qual cosa ell no en té cap dubte,  serà 
més fàcil aconseguir aquest repte. Cloent el seu parlament l’alcalde amfitrió dóna les 
gràcies  i desitja molt bon dia als assistents. 
 
El president sortint, sr. Joaquim Vivas, pren la paraula i explica que ha sigut el cap 
visible del Consorci Alba-Ter durant dos anys perquè quan va accedir a l’alcaldia de 
Manlleu el president era en Ramon Sitjà, l’antic alcalde i es va considerar que era bo 
que ell continués dos anys més. Afegeix que farà dues reflexions i les comença dient 
que tots els presents (referint-se a l’assemblea general del Consorci Alba-Ter) tenen o 
han tingut uns càrrecs polítics i que des d’aquesta experiència cal posar de manifest 
que hi ha una vessant que és la generositat política que progressivament s’ha anat 
perdent i que seria interessant que es pogués recuperar. Considera que és important 
no pensar en el propi partit sinó primerament amb els ciutadans. La segon reflexió que 
fa és un reconeixement als professionals que han estat al capdavant d’Alba-Ter i, 
afegeix que, normalment, els polítics són els qui s’emporten les crítiques però també 
les glòries i creu de justícia que es tingui en compte les persones que treballen dia a 
dia al Consorci ja que també ha estat gràcies a elles que el nou organisme ha tirat 
endavant. A continuació  fa un reconeixement especial al personal que ha treballat i 
treballa actualment al Consorci i anomena la Dolors Roset, en Jordi Comas, la Glòria 
Francolí, la Montse Ventura, l’Anna Vilargonter i l’Alfons Giol. Acaba dient que està 
segur que sense la seva capacitat de treball, la seva entrega i la seva il·lusió, aquest 



projecte que es té entre mans no hauria estat possible i per això demana un 
aplaudiment per a tots ells. És aquest aplaudiment el que fa de cloenda del parlament 
del sr. Vivas el qual dóna per oberta l’Assemblea del Consorci Alba-Ter. 
 
 
2.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA. 
Seguidament el sr. Secretari posa de manifest que el nombre de representants dels 
ens consorciats que avui assisteixen a l’Assemblea és de 34. Dels quals 24 són 
mitjançant les presències físiques de membres nomenats pels seus ajuntaments i 
consells comarcals i 12 delegacions de vot que són el sistema que preveu els estatuts 
del Consorci per fer afectiva la presència dels membres que no poden ser físicament en 
el moment de celebració de la sessió. Per tant i d’acord amb l’ article 17 dels estatuts 
que prescriu que el quòrum d’assistència per a la vàlida constitució de l’Assemblea és 
de la meitat més ú (26) del nombre legal de membres (51) actuals, es considera 
vàlidament constituïda l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter per la qual cosa el sr. 
Secretari assenyala que es pot donar inici a la sessió.  
 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
El següent punt de l’ordre del dia és l’acta d’aprovació de la sessió anterior, que és la 
de 25 de gener de 2003. Es tracta de la darrera que l’ens ha celebrat i que s’ha cursat 
a tots els representants dels ens que constitueixen el Consorci juntament amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
El Secretari demana si hi ha alguna al·legació o suggeriment a fer al redactat de 
l’esborrany d’aquesta acta i sinó que es passi a la votació del seu text i així es podria 
donar per aprovada si és així. 
 
Atès que cap dels assistents expressa la seva opinió al respecte es considera l’Acta 
aprovada per unanimitat. 
 
A continuació el sr. Giol dóna la paraula a la senyora Remei Ferrer, membre sortint del 
Consell de govern, que introduirà l’explicació dels punts de l’ordre del dia que vénen a 
continuació. 
 
Remei Ferrer pren la paraula i explica en primer lloc que fins ara el Consell de govern 
ha estat compost per 7 ajuntaments que van ser els promotors del Consorci (Manlleu, 
Salt, Girona, Bescanó, Celrà,  Ripoll i Torroella de Montgrí). Explica que els últims 
mesos de funcionament d’aquest Consell de Govern s’ha anat parlant, amb l’objectiu 
de dinamitzar les tasques que s’estan fent a fi de trobar una línia de treball que 
responsabilitzi més encara el paper polític de tots els que estan representats en aquest 
Consell i des d’ací s’ha vist clar que calia ampliar-lo a més membres. Per la sra. Ferrer 
l’ampliació serà útil per tenir més representació territorial i per tenir més gent 
treballant efectivament al si del Consell de Govern. Afegeix que aquesta proposta es va 
debatre en una reunió que es va fer a Bescanó, prèvia convocatòria a tots els 
ajuntaments consorciats i es va considerar oportú dividir la tasca executiva del Consell 
de Govern en unes àrees determinades de manera que cada un dels membres del 
Consell la treballés amb autonomia i plena responsabilitat donant-ne compte 
periòdicament. D’aquesta manera la feina que actualment el Consorci té entre mans 
seria molt més eficaç.  
 



La proposta que presenta la sra. Ferrer, és la següent: La presidència seria ocupada 
pel sr. Francesc Camps, alcalde de Celrà i el Consell de govern el formarien la sra. 
Carme Brugarola, ajuntament de Ripoll, que s’encarregaria de l’àrea de patrimoni 
cultural, el sr. Genís Dalmau representant de l’ajuntament de Torroella de Montgrí, 
s’encarregaria de l’àrea de promoció econòmica i turisme, el sr. Ponç Feliu de 
l’ajuntament de Girona es faria càrrec del temes pertocants a patrimoni natural, el sr. 
Jordi Fontàs, de l’ ajuntament d’Amer, portaria els temes d’educació ambiental i, el sr. 
Josep Musellas, de l’ajuntament de Salt es faria càrrec dels temes econòmics. D’altra 
banda es va considerar oportú que el Consell de Govern tingués unes àrees de treball 
dividides en unes representacions territorials i així, el sr. Joan Busquets de l’ajuntament 
de Vilallonga de Ter, assumiria la representació territorial  de l’Alt Ter, el sr. Vicenç G. 
Cara, de l’ajuntament de Flaçà la representació territorial Baix Ter, la sra. Remei 
Ferrer, de l’ajuntament de Bescanó, la representació territorial Ter Mitjà-Baix i el sr. 
Pere Prat de l’Ajuntament de Manlleu la representació territorial Ter Mitjà-Alt.  La sra. 
Remei Ferrer subratlla que aquesta és la proposta que es porta per part de l’equip 
sortint i que, per a fer efectiva aquesta ampliació del Consell de Govern, hauria 
d’haver-hi una modificació dels estatuts que es plantejarà al final de l’Assemblea 
perquè fins ara estava contemplat que eren els set ajuntaments impulsors els que 
formaven part del Consell de Govern i en tot cas la nova proposta precisa de 
l’aprovació inicial dels estatuts que es vol aprovar definitivament en la propera 
Assemblea. 
 
Seguidament el sr. Secretari llegeix el contingut dels següents punts de l’ordre del dia 
segones el redactat següent: 
 
 
4.- ACORD D’ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE PRESIDENT I VICEPRESIDENTS 
DEL CONSORCI.  
 
L’Assemblea General del Consorci Alba-Ter va aprovar, en la seva sessió del dia 5 de 
maig de 2001, el nomenament del sr. Joaquim Vivas i Llorens com a President del 
Consorci. Així mateix s’aprovà el nomenament dels srs. Enric Pallàs i Julià (Ajuntament 
de Salt) i Eudald Casadesús i Barceló (Ajuntament de Ripoll) com a vicepresidents 
primer i segon respectivament. 
 
En data 1 d’octubre  de 2003, ha tingut entrada a la secretaria del consorci l’escrit 
signats per tots els membres del Consell de Govern del Consorci, inclosos el seu 
President i vicepresidents pel qual es posa a disposició de l’Assemblea General de l’ens 
els càrrecs pels qual foren elegits en data 5 de maig de 2001 per tal de que es 
procedeixi a la renovació dels òrgans de govern. 
 
Presentada una candidatura unitària a l’elecció dels òrgans de Govern del Consorci i 
vist el que disposa l’art. 11.3 dels Estatuts que el regeixen, es demana de l’Assemblea 
General, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Elegir els següents òrgans de govern del Consorci Alba-Ter pel mandat fins a 
la finalització del mandat l’any 2007: 
 
 President: Sr. Francesc Camps i Sagué (Ajuntament de Celrà) 

Vicepresident: Sr. Pere Prat i Boix (Ajuntament de Manlleu) 
Vicepresident: Sr. Josep Musellas i Vila (Ajuntament de Salt) 

 



Les persones nomenades exerciran les funcions i competències que els són atribuïdes 
per raó del càrrec als Estatuts del Consorci des d’aquest mateix moment i fins al final 
del mandat, llevat dels supòsit que l’Assemblea decidís la seva renovació per vacant, 
renúncia o substitució. 
 
En atenció a la modificació des Estatuts del Consorci que es proposa i que preveu 
l’augment de representació en una nova vicepresidencia, l’Assemblea General 
procedeix al nomenament del sr. Genís Dalmau i Burguès(representant de l’ajuntament 
de Torroella de Montgrí), com a nou vicepresident  pel moment en que l’aprovació de 
la modificació dels estatuts sigui efectiva. Entretant el sr. Dalmau podrà participar al 
Consell de Govern amb veu però sense vot. 
 
Segon.- Comunicar aquests acords al Registre d’ens Locals de Catalunya. 
 
Sense que es susciti debat, l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter aprova per 
unanimitat aquesta proposta. 
 
Els nous vocals del Consell de Govern passen a ocupar els seus escons en la 
presidència de l’Assemblea i, seguidament, pren la paraula el sr. Francesc Camps, 
President del Consorci Alba-Ter el qual comença el seu parlament agraint a l’Assemblea 
General la confiança que se li ha posat de manifest en aprovar el seu nomenament 
com a president del Consorci al mateix temps que agraeix igualment l’elecció del nou 
equip de govern proposat. Explica que aquest vol ser un Consell que treballi en 
benefici del riu i de les persones que viuen als diferents pobles, viles i ciutats per on 
passa aquest Ter que dóna continuïtat i coherència a la feina del Consorci. Explica que 
durant aquests 6 anys s’han passat diferents etapes i s’ha evolucionat. Justifica que les 
modificacions d’estatuts i la nova estructura del Consell de Govern que s’han pensat i 
proposat perquè el Consorci s’adapti a les noves necessitats de la feina que té 
plantejada i que tindrà en el futur. 
 
El sr. Francesc Camps, considera que el principal objectiu de la legislatura que s’enceta 
serà explicar els estudis tècnics i repartir-los pels 208 km del riu Ter.  Recorda que fins 
ara al Consell de Govern hi havia diferents persones nomenades i tots plegats prenien 
les decisions, mentre que el que ara es pretén és que cada una de les persones del 
Consell tingui una responsabilitat clara i concreta i que, en aquest sentit, permeti 
treballar i ser més eficaços amb la feina que en cada moment s’hagi plantejat. Explica 
que amb aquesta idea s’han distingit quatre representacions territorials que han de 
permetre portar les inquietuds de cada territori en el Consell de Govern i que, a la 
vegada, s’han creat 4 àrees temàtiques que en tots aquests anys de treball tècnic del 
Consorci s’han definit: les àrees de patrimoni cultural, natural, educació ambiental, 
turisme i economia. Francesc Camps informa que el proper 15 d’octubre està prevista 
l’entrevista amb el director general de turisme amb la finalitat que el Consorci es pugui 
apropar a un dels seus principals objectius com és el de suport a les administracions 
locals. 
 
El sr. Camps afirma que “pretenem ser, hem de ser i volem ser” l’instrument que tenim 
els ajuntaments, consells comarcals i diputacions per fer actuacions sobre el territori i 
considera que aquesta nova estructura ens ha de permetre assolir aquest objectiu i 
afegeix que, des del nou equip de govern, estan disposats a treballar pel Consorci i per 
la gent dels nostres pobles i ciutats amb il·lusió, amb ganes i dedicació. També 
assegura als ens consorciats que poden comptar amb una implicació personal de cada 



una de les 10 persones que formen el Consell de Govern per tal que puguin dedicar-se 
a aquesta tasca plenament i en la mesura que els sigui possible. 
 
A continuació creu que ara és el moment d’agrair a totes les persones que han format 
l’antic Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, la seva dedicació. El sr. Francesc 
Camps reconeix que en aquests anys ha après molt i que realment ha estat un plaer 
haver tingut alguns mestres al si del Consell. Diu que sempre en tindrà un record 
excepcional, principalment per l’anterior president del Consorci, el senyor Joaquim 
Vivas, que amb la seva energia i amb les idees ben clares, ha permès que el Consorci 
arribi fins a on avui és. Agraeix de nou la confiança dipositada amb l’equip i demana al 
senyor Secretari que se segueixi amb el desenvolupament dels diferents punts que 
encara resten a l’ordre del dia de l’Assemblea. 
 
Després s’entra a considerar el següent punt de l’ordre del dia d’acord amb l’enunciat 
que llegeix el sr. Secretari i que és el que segueix: 
 
5.- ELECCIÓ DELS NOUS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN. 
 
El sr. Secretari llegeix la proposta d’acord que es sotmet a la consideració de 
l’Assemblea i que és la següent: 
 
D’acord amb els mateixos antecedents que s’han posat de manifest al punt anterior es 
proposa a l’Assemblea General que adopti els acords de nomenament del Consell de 
Govern acomplint el que disposen els arts. 10. e) en relació a l’art. 12 dels Estatuts del 
Consorci i, en conseqüència adopti els següents acords:  
 
Primer.- Nomenar els membres del Consell de Govern d’acord amb la següent 
composició: 
 

President: Sr. Francesc Camps i Sagué (Ajuntament de Celrà) 
Vicepresident: Sr. Pere Prat i Boix (Ajuntament de Manlleu) 
Vicepresident: Sr. Josep Musellas i Vila (Ajuntament de Salt) 

 
 Vocals: 
  

Sra. Remei Ferrer i Costa (Ajuntament de Bescanó) 
Sr. Ponç Feliu i Latorre (Ajuntament de Girona) 
Sra. Carme Brugarola i Areñas (Ajuntament de Ripoll) 

 
En atenció a la modificació dels Estatuts del Consorci que es proposa i que preveu 
l’augment de representació en una tres nous vocals, l’Assemblea General procedeix al 
nomenament del srs. Vicenç G. Cara i Fernández (Ajuntament de Flaca); Joan 
Busquets i i Xambó (Ajuntament de Vilallonga de Ter) i Jordi Fontàs i Mitjanas 
(Ajuntament d’Amer), com a nous vocals del Consell de Govern pel moment en que 
l’aprovació de la modificació dels estatuts sigui efectiva. Entretant el srs. Cara, 
Busquets i Fontàs podran participar al Consell de Govern amb veu però sense vot. 
 

Segon.- Comunicar aquests acords al Registre d’ens locals de Catalunya. 
 
S’obre el debat sobre aquesta proposta i el Sr. Secretari explica que si no es suscita 
debat es donaria per aprovada. Atès que no hi ha intervencions la proposta resulta 
aprovada per unanimitat. 



 
Els nous vocals del Consell de Govern passen a ocupar els seus escons en la 
presidència de l’Assemblea. 
 
 
6.- DONAR COMPTE DE L’ACTA D’ARQUEIG I INVENTARI DEL CONSORCI. 
 
La sra. Anna Vilargonter, Interventora de fons del Consorci, pren la paraula i explica 
que amb motiu de la constitució dels nous òrgans de govern i d’acord amb la 
normativa vigent, s’ha elaborat per part de l’àrea econòmica  la documentació que ara 
s’esmenta. 
 
Per una banda l’acta d’arqueig que dóna la informació dels fluxes de caixa que han 
tingut lloc fins a 3 d’octubre de 2003. Per l’altra l’inventari, també a 3 d’octubre de 
2003, integrat per tota classe de bens i obligacions que donen a conèixer el patrimoni 
de l’entitat 
 
Explica que es disposa de  tota aquesta documentació amb justificants que s’hi 
acompanyen i que resten a la disposició de tots els assistents. 
 
El Sr. Alfons Giol, Secretari del Consorci, informa que acaba la primera part dels punts 
administratius i de gestió ordinària sobre el funcionament de l’assemblea i del Consorci 
i segueix la presentació dels punts de caràcter més tècnic. El següent punt és el punt 
nº 7, que presentarà el gerent del Consorci, Jordi Comas i Codina 
 
7.- INFORME DE GESTIÓ: PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
(GENER-SETEMBRE 2003) 
 
Jordi Comas agraeix als representants dels ajuntaments la seva assistència i els 
informa que el document que tenen a les seves mans és la memòria d’activitats del 
Consorci des del mes de gener –que és quan es va fer l’última assemblea general fins 
al mes de setembre d’enguany.  
 
Explica que en aquest document trobaran tots els treballs que ha estat realitzant 
durant aquests dos mesos l’equip tècnic del Consorci, un esquema dels projectes amb 
informació detallada de cadascun d’ells, les reunions que s’han portat a terme i el 
conjunt de convenis i contractes del que ha assumit l’ens. 
 
El gerent inicia la presentació d’aquesta memòria i, amb deferència als representants 
que és la primera vegada que assisteixen a l’assemblea del Consorci, fa una petita 
introducció per situar-los des de l’inici del Consorci fins a l’actualitat. Explica que el 
Consorci Alba-Ter és una entitat que es va constituir l’any 1998 per gestionar el 
projecte Alba-Ter/Ave, un projecte cofinançat per el programa europeu Terra i que 
tenia com a principal temàtica l’ordenació territorial. Informa que el que van fer en 
aquest estudi va ser la recopilació d’informació exhaustiva des de diverses disciplines 
pel que fa a la conca del riu Ter, des d’ecologia, patrimoni natural, patrimoni cultural, 
temes d’economia... i tot això va desembocar en la redacció d’un pla d’ordenació 
integral del riu Ter. Aquest pla d’ordenació integral Ter va finalitzar-se el 2001 i des 
d’aquell moment el Consorci s’ha convertit en un organisme que el que intenta és 
implantar les línies estratègiques que surten d’aquest pla d’ordenació.  
 



Jordi Comas prossegueix la seva presentació informant als assistents que el Consorci 
Alba-Ter està format per 41 ajuntaments riberencs dels rius Ter i Freser -exceptuant 
Vic que és l’únic ajuntament que no és riberenc- i els 5 consells comarcals del territori. 
Representa el 90’6% de la població de la riba dels rius Ter i Freser i el 50% de la 
població total de la conca. Seguidament enumera els organismes que donen suport al 
Consorci, diferenciant entre patrocinadors (entitats que han donat suport econòmic al 
Consorci) i col·laboradors, que són universitats i fundacions privades. Aquestes últimes 
explica que juguen un paper molt important per poder executar una part dels projectes 
del Consorci tenint en compte que l’estructura tècnica de l’entitat no es pot ampliar i 
just per això alguns dels projectes s’encarreguen a entitats externes. L’equip tècnic 
està format per 4 persones que són responsables de les àrees tècnica, de difusió i 
administrativa. El sr. Jordi Comas explica que el Consorci Alba-Ter vetlla per a la 
implantació del Pla d’Ordenació Integral del riu Ter (POIRT) que defineix 5 línies 
principals de treball pensades per portar a terme a llarg termini. En primer lloc una 
línia 0 que és la consolidació de l’entitat com un organisme responsable de l’ordenació 
territorial del riu Ter, la línia 1 que és l’assoliment d’un bon estat ecològic del territori, 
la línia 2 que és la consecució d’una ordenació global i coordinada de la conca del riu 
Ter especialment pel que fa referència a l’àmbit fluvial; la línia 3 que fóra la 
conservació i protecció del patrimoni cultural i la línia 4 que fa referència al 
desenvolupament de forma sostenible les potencialitats del territori.  
 
A efectes pràctics, Comas informa que per tirar endavant els projectes, el Consorci s’ha 
organitzat en 4 grans àrees de treball. Aquestes àrees de treball estan basades en 
aquestes línies estratègiques i són: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció 
econòmica i turisme i sensibilització i educació ambiental. Diu que totes aquestes àrees 
compten amb uns suports molt importants: l’ordenació territorial, que fa referència a 
tota la informació de base que tenim del riu Ter i que va obtenir a través del projecte 
Alba-Ter/Ave i el sistema d’informació territorial, que és l’aplicació d’aquesta informació 
en noves tecnologies de la informació, com pot ser el Sistema d’Informació Geogràfica 
que vam obtenir també a partir dels estudis del projecte Alba-Ter/Ave.  
 
A continuació comenta els principals projectes que s’han estat desenvolupant durant 
aquests 9 mesos i que s’emmarquen dins d’aquestes àrees de treball. D’una banda, pel 
que fa als dos suports d’ordenació territorial i sistema d’informació territorial, hi ha els 
projectes de creació d’un servidor de mapes per Internet i l’ampliació de la cartografia 
del planejament urbanístic als municipis consorciats. El finançament d’aquests 
projectes prové de la convocatòria pel programa FEDER 2002-2003. Durant aquests 
mesos explica que s’han estat acabant aquests treballs i afegeix que són importants 
perquè fins ara el Consorci només comptava amb informació urbanística pel que fa a 
l’àmbit fluvial dels municipis consorciats. Explica que amb aquest projecte s’ha 
aconseguit ampliar aquesta informació a tot el terme municipal i que s’ha creat un 
servidor de mapes per Internet. Jordi Comas preveu que el mes d’octubre l’accés a 
aquest servidor ja estigui en mans de tots els ajuntament que hi podran accedir a 
través d’una clau a partir de l’espai Web del Consorci. També diu que el servidor de 
mapes per Internet és una aplicació del sistema d’informació geogràfica que 
actualment té el Consorci i que és una manera més pràctica perquè tots els tècnics 
dels ajuntaments puguin treure un millor rendiment d’aquesta informació que està 
allotjada a la universitat de Girona. 
 
El gerent del Consorci Alba-Ter continua la seva ponència i diu que el següent projecte 
desenvolupat és el Pla d’espais fluvials del Baix Ter. El presenta com un projecte de 
l’ACA en el qual el Consorci ha participat per a la realització d’alguns estudis tècnics. 



Creu que la seva importància recau en el fet que l’ACA ha aplicat la metodologia que es 
va fer servir durant el projecte Alba-Ter/Ave per la realització d’alguns d’aquests 
estudis i que, en aquest sentit, els membres adherits s’han de sentir orgullosos que el 
Consorci Alba-Ter sigui pioner i de que l’ACA hagi validat la metodologia pionera que al 
seu dia va constituir el Consorci en el Projecte d’arrencada. Explica que en aquest Pla 
d’Espais Fluvials s’han fet estudis de patrimoni cultural i d’ordenació territorial del 
afluents del riu Ter. El sr. Jordi Comas també informa que amb l’ACA s’ha previst fer 
una presentació conjunta per tots els municipis d’aquest Pla d’Espais Fluvials tot i que 
encara no hi ha una data definida. 
 
La següent àrea de treball és la de patrimoni natural. En aquesta àrea, el sr. Comas 
explica que hi ha el projecte de recuperació i/o millora dels espais emblemàtics. Es 
tracta d’un projecte molt ambiciós ja que, a partir dels estudis que es van obtenir amb 
el projecte Alba-Ter/Ave, el Consorci va detectar una sèrie d’espais degradats al llarg 
de tota la conca dels rius Ter i Freser que calia anar recuperant i d’aquesta manera 
crear una mena de taca d’oli per tal que es reforcéssin iniciatives que els mateixos 
ajuntaments ja havien tirat endavant en anys anteriors. Jordi Comas es refereix als 
ajuntaments de Ripoll, de Girona, de Celrà... ajuntaments que ja havien portat a terme 
iniciatives de recuperació natural d’espais degradats. Diu que és un projecte important 
perquè ja en anteriors assemblees generals, els membres assistents havien comentat 
el seu interès en què el Consorci portés a terme actuacions al territori com a acció 
prioritària. 
 
El gerent del Consorci explica que el que s’ha fet per tirar endavant aquest projecte és 
en primer lloc obtenir finançament per redactar el projecte i després obtenir el 
finançament per portar a terme l’actuació. Dins d’aquest projecte s’està acabant la 
primera fase d’actuacions en el Pantà de Cal Gat, que es troba al terme municipal de 
Sant Joan de les Abadesses. Per aquest projecte primer es va obtenir el finançament 
per redactar l’avantprojecte i que en aquests moments s’està acabant la primera fase 
d’actuacions. Pel sr. Comas resulta de suma importància aquesta actuació del Consorci 
perquè és el primer cop que s’actua directament en el territori i conclou que, com a 
molt tard, a finals d’octubre aquest projecte estarà acabat. 
 
Tot seguit el sr. Comas informa que dins d’aquest àmbit també s’ha presentat i aprovat 
el projecte interreg IIIA amb el títol “Creació d’un taller transfronterer de l’aigua”. Es 
tracta d’una iniciativa comunitària en la qual hi ha uns socis francesos, una associació 
de municipis del riu Tec. Jordi Comas recorda que s’ha de tenir en compte que els rius 
Freser, Ter i Tec neixen molt a prop de manera que hi havia una clara cooperació 
transfronterera entre les dues entitats. Destaca la importància d’aquest projecte 
perquè consisteix en un intercanvi d’experiències fet que ha anat bé per aprofitar 
l’experiència que té la banda francesa en la recuperació d’espais naturals. Destaca que 
d’altra banda, el Consorci els pot oferir tota l’experiència que es té en ordenació 
territorial i en sistemes d’informació geogràfica. Finalment explica que, a banda d’això, 
la importància cabdal d’aquest projecte és el finançament que es pot destinar a la 
recuperació d’espais naturals i informa que hi ha una partida destinada a aquest fi i 
que aquesta serà l’eina que el Consorci tindrà per incidir en aquest projecte. 
 
Diu que un altre projecte que està en preparació és la nova convocatòria pel programa 
FEDER que finalitza a 31 d’octubre. Destaca que, per primera vegada, s’ha inclòs en la 
convocatòria Feder la possibilitat de presentar projectes de recuperació d’espais 
naturals i explica que en aquests moments s’estan preparant diversos projectes amb la 
voluntat de presentar-los a aquesta convocatòria. Afegeix que serà un instrument més 



per tirar endavant, mica en mica, la regeneració d’aquests espais més degradats dels 
rius Ter i Freser. 
 
El sr. Comas explica que els següents projectes dels quals vol donar compte s’inclouen 
dins el que és el patrimoni cultural. En aquest àmbit recalca el projecte Interreg IIIB 
que està en preparació i que s’ha presentat a la convocatòria d’aquesta iniciativa 
comunitària que segueix de manera semblant al projecte interreg IIIA. Explica més a 
fons el projecte dient que hi ha una sèrie de socis que hi participen, en aquest cas de 
la regió de Llombardia d’Itàlia i uns socis molt propers, que són els del parc fluvial 
Navàs-Berga, que es troben al riu Llobregat. Jordi Comas explica que es preveia que 
aquest projecte tingués resolució el mes de juny i que finalment en el mes de juny es 
va informar al Consorci que s’havia passat una primera fase de selecció en la qual el 
projecte es va valorar molt positivament tot i que es feien una sèrie de recomanacions 
per modificar-lo i millorar-lo. Així es  preveu que es presenti el mes de desembre tot 
recordant que aquest projecte seria molt important per l’àmbit del patrimoni cultural 
perquè d’una banda, a semblança de l’Interreg IIIA, hi ha un intercanvi d’experiències 
en totes aquestes entitats i de l’altra hi ha una part de diners destinada a la 
recuperació d’elements del patrimoni cultural. Concreta que no s’està parlant 
d’elements de gran envergadura però que és una manera d’iniciar un projecte similar 
al que ja tenim en patrimoni natural.  
 
La següent àrea de treball que explica Jordi Comas fa referència a la promoció 
econòmica i turisme. Dins d’aquesta àrea informa que el Consorci Alba-Ter està apunt 
de finalitzar la redacció d’un pla de dinamització turística del riu Ter i que la intenció de 
l’entitat és presentar-lo a una convocatòria del ministeri d’economia del govern central 
per a zones on el turisme és emergent. Diu que són uns plans pensats per espais que 
tenen potencialitats turístiques però en els quals, per les raons que sigui, no s’ha 
potenciat prou el turisme. Jordi Comas explica que seria el cas de la conca del riu Ter 
exceptuant la capçalera i la desembocadura. Recorda que la idea de presentar aquest 
projecte va venir a partir d’una conversa amb el Secretari General de Turisme de la 
Generalitat, el Sr. Oriol Pujol. Explica que el Sr. Pujol va recomanar que el Consorci 
presentés un projecte d’aquestes característiques. Des de llavors el Consorci  va 
treballar amb aquest projecte i el va presentar al Departament de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya. Explica que els van recomanar que es fessin unes petites 
modificacions i que en aquests últims mesos s’ha estat treballant en aquest sentit. El 
projecte ha desglossat l’apartat d’inversions i també s’han aconseguit cartes de suport 
de diverses entitats del territori relacionades amb el turisme. Diu que aquesta 
documentació extra que demanava el Departament es presentarà a finals de mes ja 
que per tal d’accedir a la convocatòria del Ministeri cal l’aval del departament 
autonòmic. Per tant, en primer lloc es presentarà a la Generalitat i si la Generalitat ho 
creu convenient presentarà la proposta al Ministeri d’Economia. Informa que en el cas 
que hi hagi una resolució favorable – és complicat perquè és oberta a tot el territori de 
l’estat- aquest fóra un projecte que s’iniciaria el mes de gener.  Jordi Comas diu als 
Consorciats que en cas que s’aconseguís tirar endavant aquest pla de dinamització 
turística es comptaria amb un import d’1.800.000 € finançat a tres parts: d’una banda 
el Consorci, de l’altra la Direcció General de Turisme i de l’altra el govern central. Per 
això el gerent destaca la importància d’un projecte del qual es mantindrà informats als 
consorciats. 
 
Jordi Comas passa al següent àmbit de projectes, que seria el que fa referència a la 
sensibilització i a l’educació ambiental. Explica que en aquests moments es disposa  
d’una estratègia d’educació ambiental de la conca del riu Ter. Aquesta és una actuació 



molt important per al Consorci ja que fins ara s’havien fet actuacions puntuals en 
aquest sentit però que mancava un document que guiés sobre aquestes actuacions. 
Recorda que les actuacions que es feien eren una mica disperses i valora que amb 
aquesta estratègia, a partir d’ara, es puguin enfocar i veure progressivament cap a on 
ens interessa anar des del Consorci. La iniciativa s’ha confirmat fa molt poc i que ha 
vingut finançada pel Departament de Treball i que la va encarregar a una empresa 
externa.  
 
El gerent informa que algun dels projectes de sensibilització i educació ambiental ja 
s’estan tirant endavant. Posa per exemple l’Atles ambiental i patrimonial del riu Ter, 
que és un document de divulgació que estarà finançat el 100% a través de la Fundació 
Aigües de Barcelona, un projecte molt interessant perquè és una manera de donar 
sortida a part de la informació que va obtenir-se durant el projecte Alba-Ter/Ave. 
L’Atles constarà d’una seixantena o setantena de mapes relacionats amb tot el riu Ter 
vinculats a temes d’aigua, des de quantitat i qualitat, patrimoni natural i patrimoni 
cultural. Relacionat amb aquesta línia, Jordi Comas recorda que fa unes setmanes va 
signar-se un conveni amb Endesa en el qual es preveien portar a terme accions en 
matèria d’educació ambiental. Diu que és un conveni signat per un any i en el qual es 
preveu fer èmfasi en aquesta àrea, i més tenint en compte ara que es disposa 
d’aquesta estratègia definida d’educació ambiental. 
 
Finalment el sr. Comas fa un repàs breu dels projectes que ha desenvolupat el 
Consorci durant aquests 9 mesos. Diu que s’han finalitzat 7 projectes, que n’hi ha 5 
pendents de resolució, 2 que estan en fase d’execució i 4 en fase de redacció. Explica 
que en total s’han desenvolupat 18 projectes i que els que en aquests moments són en 
fase de redacció són el projecte FEDER i el pla de dinamització turística, i que el que 
està pendent de resolució és el relatiu a l’Interreg IIIB Medoc que es preveu presentar-
lo el mes de desembre. En el capítol final de dades el sr. Comas explica que hi ha 
hagut 10 reunions amb ens consorciats, 4 amb institucions, que s’ha assistit a 
conferències i congressos i que també s’han fet reunions per fer el seguiment dels 
projectes. Però que de totes maneres aquesta és una manera de resumir la 
documentació i la informació que els consorciats tenen en aquesta memòria d’activitats 
on hi ha el detall de les principals reunions i que, òbviament, en aquest recompte no es 
consideren altres reunions internes o del propi Consell de Govern.  
 
El sr. Comas clou la seva exposició recordant que el Consorci Alba-Ter sempre ha 
tingut la voluntat d’estar obert a tots els membres consorciats i per tant es considera 
important que cadascun dels representants tingui la imatge del Consorci com una 
oficina que està al servei de tots els ens consorciats. Cal recalcar que el Consorci tira 
endavant aquests projectes pel benefici de tots els ens consorciats i per això els tècnics 
de l’ens estan a disposició i encantats de rebre les trucades, propostes i suggeriments 
dels ajuntaments per tal d’anar definint les estratègies d’actuació. Finalment recorda 
als assistents que es continuarà treballant per tirar endavant els projectes que s’han 
exposat i que es farà el seguiment de les convocatòries a les que s’ha presentat el 
Consorci i de les quals encara no hi ha una resolució definitiva. Afegeix que, en la 
mesura que vagin sortint noves convocatòries, sempre i quan estiguin en la línia de 
treball del nou Consell de Govern que s’ha constituït, es presentaran projectes que 
puguin ser beneficiosos per tot el territori. 
 
Jordi Comas finalitza la seva intervenció dient que a continuació la sra. Montse Ventura 
farà l’exposició d’aquest servidor de mapes per Internet, una eina que des del Consorci 



es valora com a molt important per als tècnics dels ens consorciats. El gerent del 
Consorci s’acomiada agraint l’atenció dels assistents. 
 
Problemes tècnics impedeixen a Montse Ventura fer la presentació en aquest moment i 
es decideix que es presentarà al final de l’Assemblea General. 
 
 
El president del Consorci, Francesc Camps, pren la paraula i informa que mentre les 
tècniques, Montse Ventura  i la Glòria Francolí, resolen els problemes de la presentació, 
es continua amb els punts de l’ordre del dia previstos a la convocatòria. Es reprèn 
doncs l’ordre del dia i es passa al punt 8, que és l’aprovació dels comptes generals de 
l’any 2002. 
 
8.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’ANY 2002 
 
Alfons Giol pren la paraula i diu als assistents que com que molts són representants 
d’ajuntaments i consells comarcals, coneixen perfectament quin és el desenvolupament 
econòmic d’aquestes entitats que analògicament s’aplica també al Consorci Alba-Ter 
donada la seva naturalesa d’ens local i que per tant doncs els antecedents fan 
referència a la regulació legal de tot el que és la presentació de comptes, els 
documents que l’integren i el seu tràmit.  
 
La proposta s’expressa de la forma que segueix: 

 
L’article 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
(LRHL) disposa que els estats i comptes de l’entitat local han de ser rendits pel seu 
president abans del dia 15 de maig de l’exercici següent a què facin referència. 
 
El compte general ha estat format per la intervenció i aquests comptes més la seva 
documentació complementària ha estat a disposició dels membres del Consell de 
Govern (en funció assimilada a la Comissió Especial de Comptes) perquè es poguessin 
examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions. 
 
Posteriorment, aquests comptes s’han sotmès el dia 9 d’abril de 2003 a informe del 
Consell de Govern. Una vegada s’ha emès aquest informe, el compte ha estat exposat 
al públic un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més, els interessats han 
pogut presentar reclamacions, reparaments o observacions. 
 
Atès que transcorregut el termini d’exposició pública dels comptes i atès que durant 
aquest termini i vuit dies més no s’han presentat reclamacions, es proposa a 
l’Assemblea General del Consorci l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici de 2002, els 
quals estan formats per la documentació que tot seguit es relaciona: 
 
Estats i comptes anuals: 

a) Balanç de situació. 
b) Compte de resultats. 
c) Quadre de finançament anual. 
d) Liquidació del pressupost. 



e) Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de 
pressupostos tancats. 

f) Estat dels compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs. 
g) Estat de la tresoreria. 
h) Estat del deute. 

Annexos als estats i comptes anuals: 
a) Balanç de comprovació 
b) Estat de modificacions de crèdit 
c) Estat de despeses amb finançament afectat 
d) Estat del romanent de tresoreria 
e) Estat de les operacions no pressupostàries de tresoreria 
f) Estat de situació i moviment de valors 

 
Segon.- Rendir els comptes aprovats a la Sindicatura de Comptes de Catalunya”. 
 
Francesc Camps dóna les gràcies al Secretari del Consorci i demana a l’assemblea si hi 
ha alguna observació respecte l’estat de comptes així com si hi ha algun vot en contra 
o abstenció.  
 
Seguidament s’aproven els comptes per unanimitat. 
 
 
9.- RATIFICACIONS I ACORDS RELATIUS AL PRÉSTEC ICF I MODIFICACIÓ 
DE PRESSUPOST 
 
El sr. Francesc Camps explica que el préstec que es va demanar a l’Institut català de 
finances era per avançar el finançament del projecte FEDER que ja es tenia concedit 
per a poder-lo executar i demana al Secretari del Consorci que llegeixi el text que es 
presenta per l’adopció dels acords i que és el següent: 
 
 
Antecedents de fet 
 
El Consorci Alba-Ter està executant el projecte “Consorci Alba-Ter: centre de 
transferència tecnològica als ens locals consorciats“ seleccionat dins la relació 2002-
2003 que conté les actuacions amb cofinançament FEDER. 
 
El 9 de juliol de 2002, l’Institut Català de Finances (ICF) i el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals van signar un conveni per contribuir a l’execució 
dels projectes dels ens locals catalans que compten amb una subvenció del FEDER en 
el marc de l’objectiu 2, mitjançat la concessió de préstecs. 
 
Vist aquests antecedents es van iniciar els contactes amb l’ICF i el Consell de Govern 
del Consorci Alba-Ter, en la sessió del dia 9 d’abril de 2003, adoptà, per unanimitat 
dels membres assistents, l’acord de signatura d’un préstec amb l’Institut Català de 
Finances per prefinançar la subvenció concedida pel FEDER per al projecte denominat 
“Consorci Alba-Ter: centre de transferència tecnològica als ens locals consorciats”. 

D’acord amb l’article 10 dels estatuts del Consorci l’Assemblea General és l’òrgan 
competent per concertar operacions de crèdit sempre que superin els límits establerts 
pel Consell de Govern. 



Atès que el préstec que es va sol.licitar a l’Institut Català de Finances supera aquests 
limits l’Assemblea General és l’òrgan competent per aprovar l’operació en qüestió. 
 
No obstant això, per motius d’urgència, el préstec amb l’Institut Català de Finances es 
va signar el dia 30 d’abril de 2003 amb el compromís de portar-lo a ratificació de 
l’Assemblea General. 
 
D’acord amb la part expositiva es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- Ratificar l’acord de signatura del préstec amb l’Institut Català de Finances per 
import de 50.000 Euros per prefinançar la subvenció concedida pel FEDER. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Institut Català de Finances als efectes oportuns. 
 
En torn de debat el sr. Secretari explica que s’entén que l’assemblea hagi d’adoptar 
aquest acord perquè aquesta és una competència específica d’aquest òrgan. Diu que 
per raons operatives el Consell de Govern va haver de prendre aquest acord, però 
sotmès a la consideració de que es ratifiqués per part de l’Assemblea General.  
 
L’Assemblea General ratifica per unanimitat els acords. 
 
Seguidament el sr. Secretari explica que el punt que segueix té per object l’aprovació 
de l’expedient número 2 de l’any 2003 corresponent a la modificació del pressupost 
mitjançant baixes per anul·lació per un import total de  43.017,23 € segons el detall 
que consten a la relació adjunta a l’expedient i que està a disposició de tots els 
presents. La proposta d’acord que llegeix seguidament és la següent: 
 
 
10.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2003 MITJANÇANT 
BAIXES PER ANUL·LACIÓ. 
 
Part expositiva 
 
Tal i com s’exposa en l’informe de liquidació del pressupost del 2002 el romanent de 
tresoreria total de l’exercici de 2002 va ser de – 43.017,23 €.  
 
Per corregir aquesta situació és necessària una modificació pressupostària per reduir el 
pressupost de despeses del present exercici per un import equivalent al romanent de 
tresoreria real, atès que ja ha estat aprovat el pressupost per a l’exercici de 2003 i, per 
tant, no es pot aprovar amb superàvit. 
 
Tal i com  estableix l’article 14.3 de les bases d’execució del pressupost del 2003 
aquesta modificació cal que sigui aprovada per l’Assemblea General. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 174.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals (LRHL), estableix que en cas de liquidació del pressupost amb romanent de 
tresoreria negatiu, l’òrgan competent haurà de reduir despeses del nou pressupost per 
quantia igual al dèficit produit. 
 



L’article 174.2 de la LRHL disposa que en cas de no ser possible la reducció de 
despeses es podrà concertar una operació de crèdit pel seu import sempre que es 
doguin les condicions assenyalades en l’article 158.5 d’aquesta llei. 
 
L’article 174.3 de la LRHL també estableix que en cas de no adoptar-se cap de les 
mesures previstes en els anteriors apartats, el pressupost de l’exercici següent s’haurà 
d’aprovar amb un superàvit inicial de quantia no inferior a la del dèficit. 
 
L’article 105 del Real decret 500/1990, estableix que en cas de liquidació del 
pressupost amb un resultat negatiu en el càlcul del romanent de tresoreria, caldrà 
procedir d’acord amb l’article 174, apartats 1.2 i 3 de la LRHL. 
 
Tenint en compte que la competència per a la modificació del pressupost mitjançant 
baixes per anul·lació és de l’Assemblea General, d’acord amb la legislació més amunt 
esmentada i d’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, reguladora 
de les bases de règim local, a proposta de la presidència i vist l’informe de la 
intervenció del Consorci, s’eleva a l’Assemblea General per a que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient número 02/03 corresponent a la modificació del 
pressupost mitjançant baixes per anul·lació per un import total de 43.017,23 € segons 
els detalls que consten en la relació adjunta. 
 
Segon.- Sotmetre el present expedient i acords a informació pública durant 15 dies 
hàbils previ anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que 
preveu l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals; i, en el supòsit que no es formulin reclamacions l’expedient es considerarà 
definitivament aprovat, sense que sigui necessària l’adopció de cap acord exprés. 
 
Tercer.- Exposar al públic les modificacions del pressupost acordades, resumides a 
nivell de capítols, mitjançant edicte publicat en el BOP i a disposició del públic al 
departament d’intervenció del Consorci, un cop sigui definitivament aprovat de forma 
expressa o tàcita. 
 
El Sr. Francesc Camps demana a l’assemblea si té alguna observació a fer o bé 
necessita algun aclariment. Donat que no es produeixen intervencions l’acord es dona 
per adoptat unànimement. 
 
 
11.- MODIFICACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS. 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El Consorci Alba-Ter es va constituir en sessió solemne al Monestir de sant Pere de 
Casserres el dia 4 de desembre de l’any 1998. Pel procés de constitució s’havien seguit 
tots els tràmits prescrits legalment i, en especial l’aprovació definitiva del text dels 
estatuts que havien de regir el nou ens d’acord amb la  resolució de 29 de juny de 
1998, del Conseller de Governació autoritzant la constitució del Consorci  que fou 
inscrit al Registre d’Entitats locals de Catalunya per Resolució de la Direcció General 
d’Administració Local de 24 de juliol de 1998. 
 



2.- Superats a bastament els primers quatre anys de funcionament del Consorci i a fi 
de clarificar alguns aspectes que s’han revelat importants per al funcionament de la 
institució, es creu necessari proposar la  modificació dels estatuts del Consorci per tal 
d’adequar-los a les noves previsions derivades de l’augment de membres que en 
formen part i de previsió de noves formes de participació. 
 
3.- La modificació dels estatuts precisa de l’acord de l’Assemblea General del Consorci. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- L’art. 10 i) dels Estatuts del Consorci preveu com una competència pròpia de 
l’Assemblea General  la modificació dels Estatuts. Per aplicació de l’art. 17 del mateix 
text estatutari, els acords de modificació s’hauran d’adoptar per la majoria qualificada 
de 2/3 del nombre de dret dels membres del Consorci. 
 
2.- L’art. 315 del reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny estableix la previsió de la modificació dels estatuts 
dels Consorcis un cop constituïts. 
 
3.- El règim general dels Estatuts del Consorci ve establert a l’art. 271 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, aprovat per D. L. 2/2003. 
 
4.- Donat el caràcter local del Consorci (art. 4 dels estatuts) el procediment per 
l’aprovació i entrada en vigor de les modificacions dels seus estatuts s’assimilarà al  
tràmit que se segueix per l’aprovació de les ordenances i reglaments locals essent 
doncs preceptiva la seva aprovació inicial, la informació pública per espai de 30 dies, 
aprovació definitiva i publicació íntegre de les modificacions per tal de que el nou text 
pugui entrar en vigor un cop hagi obtingut el vist-i-plau de la Direcció General 
d’Administració Local (Art. 312. 6 del Decret 179/1995, de 13 de juny) 
 
Vistos doncs aquests antecedents i els fonaments que els hi són d’aplicació, a proposta 
del Consell de Govern, es demana a l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter, 
l’adopció dels següents: 
 
A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter 
introduint aquestes variacions: 
 
 Art. 7.- Admissió de nous membres. 
 
On diu “ “ (...) d’acord amb el procediment previst en aquests Estatuts i formalitzat en 
un conveni d’adhesió (...)” es modifica d’acord amb els següents termes: “ (...) d’acord 
amb el procediment previst en aquests Estatuts i que podrà ser formalitzat en un 
conveni d’adhesió (...)”. 
 
 
S’afegeix un últim incís a l’art. 11.2. segons aquests termes: 
 
“Això no obstant, un cop s’hagin produït les eleccions locals i de forma 
excepcional, els òrgans de govern del Consorci seguiran en funcions i en 



règim d’administració ordinària, fins la seva renovació per part de 
l’Assemblea General.” 
 
L’apartat 11.3 que esmenta que: 
 
 “l’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres, un President i dos vice-
presidents que substituiran al President en casos d’absència, vacant o malaltia.”  
 
Es modifica d’acord amb el nou redactat: 
 
“11.3.- L’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres, un President i tres 
vice-presidents que substituiran indistintament al President en casos d’absència, 
vacant o malaltia. 
 
 
També es modifica l’apartat 11.6. i allà on s’estableix que: “ L’Assemblea General 
celebrarà dues sessions anuals com a mínim” 
 
Es modifica per: 
 
“11.6.- L’Assemblea General celebrarà una sessió  anual com a mínim (...) 
 
L’art. 12 que tenia el redactat següent:  “ El Consell de Govern del Consorci és un 
òrgan executiu de caràcter desconcentrat que es composa de 7 membres.  
 
 Els membres del Consell seran: 
 

 El President del Consorci. 
 Els dos vice-presidents del Consorci. 
 4 membres elegits per l’Assemblea General. (...)” 

 
 
 
Amb la modificació acordada tindrà el redactat següent: 
 
“Art. 12.- El Consell de Govern del Consorci és un òrgan executiu de caràcter 
desconcentrat que es composa de 10 membres.  
 
 Els membres del Consell seran: 
 

 El President del Consorci. 
 Els tres vice-presidents del Consorci. 
 6 membres elegits per l’Assemblea General.” 

 
 
S’addiciona un nou incís al final de l’art. Art. 15. el els termes que segueixen: 
 
“(...) Es crea el Consell de Participació que és un òrgan de consulta on es 
podran integrar un representant nomenant per qualsevol entitat pública o 
privada com ara: comunitats de regants, associacions diverses, empreses i 
institucions públiques vinculades especialment a l’àmbit del riu Ter i que, 
sense formar part del Consorci, s’hi hagi vinculat mitjançant conveni de 



col·laboració. La integració al Consell de Participació s’aprovarà pel Consell 
de Govern del Consorci.” 
 
Art. 19. 
 
Es modifica la primera frase que diu: “ Els Vice-presidents del Consorci en nombre de 
dos, formen part del seu Consell de Govern, són nomenats per l’assemblea General 
d’entre els seus membres i substitueixen al President segons l’ordre donat.” 
 
Per: 
 
“ Els Vice-presidents del Consorci en nombre de tres, formen part del seu Consell de 
Govern, són nomenats per l’assemblea General d’entre els seus membres i 
substitueixen al President, sense cap preeminència de cap tipus” 
 
S’afegeix una nova atribució al catàleg que l’art. 18 atribueix al President del Consorci 
segons el redactat següent: 
 

i) Totes aquelles que li puguin delegar els altres òrgans de Govern 
del Consorci de forma assimilada al que es preveu en el règim 
local.” 

 
Segon.-  Obrir un període d’informació pública de trenta dies mitjançant la inserció 
d’anuncis als BOP’s de les províncies de Girona i Barcelona, al DOGC i al taulell 
d’anuncis del Municipi seu del Consorci, als efectes de presentació de possibles 
al·legacions.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a tots els membres del Consorci. 
 
En el torn de debat de la proposta el sr. F. Camps intervé per a explicar que aquesta 
voluntat de modificar el text bàsic de la regulació del Consorci ve arrel de la 
conveniència d’un marc més adaptat a la manera i a l’estructura de funcionament que 
en aquest moment es considera més adient. En aquesta assemblea es proposa una 
modificació inicial en 3 temes molt concrets: Un és la continuïtat de la representació de 
les persones que formen part del l’assemblea i del Consell de Govern després d’unes 
eleccions locals. Explica que ara els estatuts no defineixen exactament quin és el 
procediment que s’ha de seguir i que es proposa modificar perquè sigui més clar i no 
pugui haver-hi varies interpretacions dels estatuts en funció de com s’han de fer els 
passos de transició dels òrgans de govern després d’unes eleccions locals. D’altra 
banda es reflexa la voluntat del Consorci d’estructurar el Consell de Govern no 
únicament amb 7 membres sinó passant a 10 primant la representació territorial i les 
àrees de treball pròpies del Consorci. Finalment la tercera és que ja fa més d’un any es 
volien encaixar altres entitats privades que no fossin administracions locals en 
l’organigrama del Consorci i que el que es proposa és la creació d’un Consell de 
participació on, des de societat civil, entitats ecologistes i comunitats de regants es 
puguin integrar al Consorci i crear un vincle clar i freqüent de comunicació amb 
nosaltres. Francesc Camps explica que el que es proposa és la creació d’aquest consell 
de participació i dóna la paraula al Sr. Alfons Giol per tal que  expliqui tècnicament el 
detall la proposta de modificació. 
 
El sr. Alfons Giol destaca que és la primera modificació d’estatuts del Consorci des de 
la seva constitució i que els antecedents en els quals es recolza són els següents: pel 



que fa a les adhesions, superar el marc estricte reservat als convenis d’adhesió ja que 
aquests s’han demostrat com inoperants. Per això s’ha de flexibilitzar d’alguna manera 
aquesta interpretació pel que fa als convenis d’adhesió. Pel que fa a la previsió del 
nombre de representats als òrgans de govern es tracta d’una facultat d’auto-
organització que de fet “ és donar formalitat i cobertura per part dels estatuts de la 
situació que acabem de viure en aquesta assemblea.”  En relació a les sessions de 
l’Assemblea, pel sr. Giol  aquesta modificació es justifica pel règim que s’ha considerat 
més operatiu i que es ve demostrant com a més beneficiós pel funcionament del 
Consorci pel que fa a les reunions del seu màxim òrgan de representació que és 
l’assemblea general. En relació a la facultat de delegació de les competències del 
President al Consell de Govern, el Secretari exposa que en aquest cas seria el règim 
que els representants municipals ja coneixen a bastament per la delegació de 
competències dels òrgans del ple o de comissió de govern en la figura de l’alcalde pel 
que fa a contractació d’obres, serveis, contractació de personal, etc. 
 
 
El president del Consorci demana als membres de l’Assemblea que si algú necessita 
algun aclariment, ara és un bon moment per a sol·licitar-lo. 
 
L’alcalde de Manlleu i vicepresident del Consorci, Pere Prat, demana al Secretari si 
entre l’article 11.3 I l’article 19 de l’esborrany de la proposta hi ha una mica 
d’inconcreció amb el tema de la vice presidència perquè a l’article 19 posa “segons 
l’ordre donat” i al punt 11.3 “indistintament”. L’article 19 no hauria de dir també 
“indistintament”?  
 
El Secretari respon que per això es proposava que “segons l’ordre donat” ja no figurés 
en el redactat. Es a dir, la proposta seria la següent: “Els vicepresidents en nombre de 
3 formen part del Consell de Govern, són nomenats per l’assemblea general d’entre els 
seus membres i substitueixen el president indistintament en casos d’absència, vacant o 
malaltia”, sense cap més afegitó. Aquest és el text que ja figura a la proposta tot i que 
a l’esborrany primer lliurat encara no s’havia rectificat i per això ha induït a aquesta 
confusió. 
 
Finalment el sr. F. Camps assenyala  que una de les primeres actuacions que vol fer el 
Consell de Govern i que també respon a justificar aquesta modificació, és passar a 
convocar l’assemblea general de 2 vegades l’any a 1. Concreta que el principal motiu 
d’aquesta decisió es que es creu que s’han de fer reunions territorials i que, a vegades, 
és difícil per als representants desplaçar-se al llarg dels 195 km que té el riu Ter. Que 
hi ha la voluntat de poder anar fent reunions més seguides i més sovint en els 
diferents àmbits territorials. Al seu parer, d’aquesta manera també queda justificat que 
no calgui fer 2 assemblees anuals. Per altra banda el que sí que veu possible és fer 
dues reunions l’any a cada àmbit territorial i així es posarà en marxa en els propers 
mesos. 
 
El sr. Francesc Camps demana si hi ha alguna altra qüestió i es donen per aprovats de 
forma inicial la modificació dels estatuts que responen a aquesta voluntat de tenir uns 
estatuts que s’adaptin i que siguin un instrument útil per complir les finalitats pròpies 
del Consorci. 
 
L’Assemblea aprova per unanimitat la proposta. 
 
 



11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest punt intervé el representant de l’Ajuntament de Ribes de Freser el qual 
diu que el seu ajuntament no va poder assistir a la reunió de Bescanó que es va fer el 
dia 17 de setembre perquè s’havia programat amb molt poc temps. Va demanar que a 
partir d’ara es fessin les convocatòries amb més temps. 
 
Francesc Camps reconeix que la convocatòria de Bescanó va ser una mica improvisada 
pel que fa a la participació dels membres que no formaven part de l’equip de govern 
(sessió informal de preparació de l’Assemblea) i aquesta és una de les coses que s’han 
de millorar i solventar en un futur.  
 
Joan Casas es presenta com a exrepresentant al Consell de Govern del Consorci Alba-
Ter i felicita al nou equip de Govern per la nova etapa  que ara comença i fa un resum 
de la tasca que s’ha portat a terme fins ara i que considera molt positiva. Afegeix que, 
pel seu cantó, no té cap inconvenient a seguir col·laborant a través del Consell de 
Participació o des d’on calgui. 
 
Atès que no hi ha més intervencions ni assumptes a tractar el sr. President aixeca la 
sessió a les dotze del migdia del dia esmentat a l’encapçalament. Tot seguit dóna pas a 
la sra. Montse Ventura que fa la presentació del servidor de mapes per Internet. 
 
De tots els extrems tractats i dels debats i acords adoptats, n’aixeco acta que serà 
signada pel Sr. President, juntament amb mi que en dono fe. 
 
 
                    El president                              El Secretari 
            Francesc Camps i Sagué                 Alfons Giol i Amich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


