
 
 

AGA/Actes Alba-Ter- Acta Assemblea General Celrà. Març 2005 

 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 8 
Caràcter: Ordinari 
Data: 5 de març de 2005 
Horari: Comença a ¼ i 5 d’11 i acaba a ¼ i 5 de dotze del matí. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Celrà 
 
Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament d’Amer: Sr. Jordi Fontàs i Mitjanas  
Ajuntament d’Anglès: Sr. Josep Ignasi Martín i García 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
Ajuntament de Bordils: Albert Serrats i Llach  
Ajuntament de Campdevànol: Sr. Ferran Martínez i Ramos  
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps i Sagué 
Ajuntament de Colomers: Sr. Josep Manel López Gifreu 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara Fernández 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Gualta: Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal 
Ajuntament de Jafre: Sr. Josep Grau i Font  
Ajuntament de La Tallada d’Empordà: Sr. Narcís Gibrat (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Llanars: Sr. Francesc Soler (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
Ajuntament de Les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà Garcia i Gordillo (mitjançant delegació de 
vot). 
Ajuntament de Queralbs: Sr. Francesc Tubau i Bonada (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Francesc Robiró i Robiró (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ripoll: Sra. Carme Brugarola i Areñas 
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Jordi Serra i Macià (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Joan Sunyer i Serrat 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sra. Roser Sala i Saña (mitjançant delegació de 
vot) 
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls : Sra. Cristina Massot i Bayès 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Joan Portulàs i Felip  
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló : Sra. Maria Rodriguez i Cruells (mitjançant delegació 
de vot) 
Ajuntament de Serra de Daró: Sr. Josep Puig i Ribas (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Setcases: Sr. Jordi Vila (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Torelló : Sr. Miquel Franch i Ferrés (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès (mitjançant delegació de 
vot) 



Ajuntament d’Ullà: Sr. Miquel Viel 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sr. Joan Busquets i Xambó 
Consell Comarcal del Gironès: Sra. Ma. Dolors Grau i Plaza 
Consell Comarcal d’Osona: Sr. Jordi Serra i Macià (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal d’Osona: Sra. Ma. Rosa Collell i Domènech (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal del Baix Empordà: Sr. Ricard Herrero i Suñer (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal del Baix Empordà: Sr. Josep Manel López Gifreu 
 
No hi assisteixen, sense que consti delegació de la representació, els representants dels membres 
del Consorci següents: Ajuntaments de Camprodon, Cervià de Ter, Foixà, Les Llosses, Masies de 
Roda, St. Joan de Mollet, St. Julià del Llor i Bonmatí, St. Pau de Seguries, St. Quirze de Besora, 
Sta. Maria de Corcó, Sarrià de Ter, Ultramort, Vic, Vilanova de Sau, Consell comarcal del Ripollès i 
Consell Comarcal de La Selva. 
 
Secretari : Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora: Rosa Maria Melero i Agea 
 
Tècnics del Consorci: Srs. Jordi Comas, Cap de l’Àrea Administrativa i Gerent en funcions, Dolors 
Roset, directora de projectes, Teia Puigvert, tècnica de projectes  i Elisenda Currius, responsable 
de comunicació. 
 
També hi assisteixen en qualitat d’observador el sr. Josep Fàbrega i Planas, alcalde de Sant Jordi 
Desvalls. 
 

Ordre del dia 

 
 
1. Benvinguda. 
2. Constitució de l’Assemblea. 
3. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (15 de maig de 2004). 
4. Acord d’admissió de nous membres. 
5. Informe de gestió. 
6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2004. 
7. Aprovació del pressupost i la plantilla de l’exercici 2005. 
8. Acord sobre les quotes dels ens consorciats. 
9. Acord de delegació de l’aprovació dels preus públics al Consell de Govern. 
10. Ratificació d’acords del Consell de Govern. 
11. Mocions o temes per urgència. 
12. Precs i preguntes. 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- BENVINGUDA. 
 
Obre l’acte, en qualitat d’amfitrió l’Il·lm. Sr. Francesc Camps, alcalde de Celrà i president del 
Consorci Alba-Ter, el qual dóna la benvinguda a tots els assistents i detalla quin serà el 
desenvolupament de la jornada. Explica que després de l’assemblea general hi haurà una acte 
amb motiu del Premi Internacional de Dubai que ha guanyat el consorci. L’objectiu d’aquest acte 
és compartir aquest premi amb tothom qui forma o ha format part del consorci. Seguidament, 
clourà la jornada l’acte de signatura del conveni per executar el Pla de Foment Turístic que 



comptarà amb la presència de l’Hble. Sr. Josep Huguet, conseller de Comerç, Turisme i Consum de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Seguidament el senyor Camps informa de tota la documentació que s’ha lliurat als assistents en 
començar l’acte i que es composa de: memòria d’activitats del 2004 i 2 CDs, un de l’Atles 
ambiental i patrimonial del riu Ter i l’altre de les I Jornades sobre el riu Ter. 
 
2.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA. 
 
El segon punt de l’ordre del dia té com a objecte la constitució efectiva de la mateixa.  A aquest 
efecte el sr. Secretari dóna compte al plenari del Consorci que, l’art. 11 dels Estatuts d’aquesta 
entitat, disposa que l’Assemblea General del Consorci està formada inicialment pels representants 
dels ajuntaments promotors i la composició final, en funció de les incorporacions posteriors. 
 
Seguidament el sr. Secretari posa de manifest que el nombre de representants dels ens 
consorciats que avui assisteixen a l’Assemblea és de 37. Dels quals 21 són mitjançant les 
presències físiques de membres nomenats pels seus ajuntaments i consells comarcals i 16 
delegacions de vot que són el sistema que preveuen els estatuts del consorci per fer efectiva 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 (50) 
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. 
 
Es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 15 de maig 
de 2004 que és 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 senyor President 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. 
 
Atès que cap dels assistents expressa la seva opinió al respecte es considera l’acta aprovada per 
unanimitat. 
 
 
4.  ACORD D’ADMISSIÓ DE NOUS MEMBRES. 
 
L’ajuntament de Serra de Daró ha adoptat els acords d’adhesió al Consorci Alba-Ter. 
 
L’art. 7 dels estatuts del Consorci estableix: “ L’admissió de nous membres del consorci interessats 
en les seves finalitats i que vulguin col·laborar en la consecució dels seus objectius, efectuant 
aportacions i/o prestant serveis, requerirà l’acompliment de les formalitats legalment establertes i 
en especial les que regulen la concreció de la voluntat dels ens que pretenguin la integració al 
Consorci i l’acord de l’Assemblea General amb el quòrum pertinent” 
 
L’art. 10 g) dels estatuts del consorci estableix com a facultat pròpia de l’Assemblea General la 
“d’aprovar l’admissió de nous membres del Consorci, fixant-ne la participació econòmic si s’escau” 
 
És per això que es proposa a l’assemblea general l’adopció dels següents acords: 



 
Primer.- Admetre com a nou membre del Consorci Alba-Ter l’ajuntament de Serra de Daró.  
 
Segon.- Notificar aquests acords als ens locals admesos fent-los avinent la quota que els pertoca 
com a membres de ple dret del mateix i per aplicació del document d’aportacions aprovat i que 
regeix per a l’exercici de l’any 2005. 
 
En el debat d’aquesta proposta el senyor president indica que s’han acomplert tos els tràmits per 
fer efectiva l’adhesió de l’ajuntament de Serra de Daró i seguidament dóna la benvinguda al nou 
ens consorciat. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. INFORME DE GESTIÓ. 
 
A continuació es transcriuen els aspectes principals de la intervenció del sr. Comas. 
 
Després de donar la benvinguda a tots els assistents el sr. Jordi Comas indica que el que farà serà 
explicar els principals projectes que ha portat a terme el consorci durant l’any 2004, agrupats en 
les 4 àrees en què s’organitza l’entitat, que són: el patrimoni natural, el patrimoni cultural, la 
promoció econòmica i el turisme i la comunicació i sensibilització. Afegeix que en la memòria del 
2004 que s’ha lliurat a tots els assistents es pot anar seguint aquesta informació de forma 
detallada. 
 
Pel que fa a l’àrea de patrimoni natural, explica que l’objectiu principal és recuperar espais naturals 
de l’àmbit fluvial dels rius Ter i Freser amb la finalitat que, a partir les accions que porti a terme el 
propi Consorci, com també per les accions dels ajuntaments consorciats, l’ecosistema fluvial dels 
rius Ter i Freser es pugui convertir en un autèntic corredor biològic. Comenta que en aquest sentit, 
l’any 2003 es va presentar una proposta al FEDER en la que es va preveure portar a terme 
projectes en cinc municipis diferents. L’estiu del 2004 es va conèixer la resolució definitiva per la 
qual s’aprovava el projecte presentat en nom de l’ajuntament de Campdevànol. Així doncs, per 
aquest projecte, el Consorci va aconseguir finançament per al 50% del pressupost. L’execució es 
va realitzar durant el 2004 per part de l’ajuntament de Campdevànol i  va consistir en l’adequació 
d’un passeig per al seu ús públic al llarg del riu Freser. 
 
A continuació, el sr. Comas recorda als assistents que encara continua vigent la convocatòria que 
es va fer durant el 2004 per executar projectes de neteja i restauració de lleres en els rius Ter i 
Freser. El Consorci disposa d’uns diners provinents del programa europeu Interreg IIIA. També 
recorda les característiques dels projectes pel que fa a pressupost, al voltant d’uns 24.000 euros, 
finançats en part per l’Interreg IIIA. Afegeix que des de l’àrea tècnica fa unes setmanes que 
s’estan fent trucades als ajuntaments per recordar-los aquest fet i demana a totes les corporacions 
interessades que facin arribar les seves propostes al més aviat possible perquè els projectes han 
d’haver-se finalitzat el mes de setembre d’enguany. 
 
D’altra banda i en relació a la mateixa matèria, el sr. Comas explica que durant el 2004 s’ha 
començat a treballar en la redacció d’un projecte executiu als marges del riu Ter a l’Illa de Canet 
(municipis Tallada, Verges i Serra de Daró) que està previst que estigui llest el mes d’abril i que, 
paral·lelament, s’ha sol·licitat una subvenció a la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de 
Catalunya per executar-ne una part durant el 2005. També durant el 2004 es va proposar a la 
mateixa fundació que financés la redacció d’un Pla Director a les ribes del riu Ter als termes 
municipal de Bescanó i St. Gregori. El sr. Comas explica que aquest és un projecte que fa temps 



que el Consorci considera i que finalment la Fundació Territori i Paisatge finançarà amb una 
subvenció, l’import de la qual es concretarà durant aquest mes de març. 
 
Pel que fa altres projectes de l’àmbit del patrimoni natural el sr. Comas subratlla la importància del 
conveni signat amb la Diputació de Girona gràcies al qual i fins al 2007, el Consorci disposa d’una 
subvenció per accions de revegetació de lleres de 12.000 euros anuals. Explica que durant el 2004 
s’ha iniciat una actuació al municipi de Celrà que s’executarà durant aquest mes de març. 
 
També destaca la importància de la contractació d’una enginyera forestal perquè des del Consorci 
es considera molt important impulsar les actuacions en l’àmbit del patrimoni natural i que, per 
assolir aquest objectiu, era obvi que mancava aquest perfil professional a la plantilla del Consorci. 
Explica que aquesta persona ha començat a treballar el mes de desembre. 
 
Egiualment amb l’objectiu de potenciar aquesta àrea, el sr. Comas explica que tot i que no apareix 
en la memòria del 2004, cal destacar la recent adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori. Aquest 
fet serà rellevant per tal d’obtenir assessorament en cas que sigui necessari aconseguir acords 
amb propietaris de terrenys privats pel que fa a una gestió compartida. 
 
El sr. Comas comenta que aquests han estat els aspectes més importants del 2004 pel que fa a 
l’àrea de patrimoni natural i comenta, a continuació, l’àrea de patrimoni cultural. A tal efecte 
explica que l’objectiu principal en aquesta matèria ha estat el de valoritzar i catalogar els elements 
de patrimoni cultural vinculat a l’aigua per poder dotar-los de protecció legal. Aquest fet ha de 
suposar que s’eviti que desapareguin i, també, poder optar a subvencions en el futur ja que la 
catalogació d’elements com a BCIL o BCIN (Béns culturals d’interès local i nacional), és requisit 
indispensable, en molts casos, per obtenir subvencions. 
 
El sr. Comas explica que per aconseguir aquests objectius, durant el 2004, s’ha dut a terme 
l’actualització de l’inventari de patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua a les comarques del 
Ripollès i Osona. Aquest projecte ha suposat actualitzar l’inventari de què ja disposava el Consorci i 
seleccionar-ne 8 elements prioritaris perquè es puguin iniciar els tràmits per obtenir-ne la 
consideració de béns culturals d’interès local o bé per rehabilitar-los quan es disposi de 
subvencions. Aquesta actualització ha estat finançada pel Departament de Treball i al mateix 
departament es presentarà una proposta per tal d’actualitzar durant el 2005 l’’inventari del 
patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua de les comarques de la Selva, el Gironès i el Baix 
Empordà. 
 
Dins aquest àmbit de treball el sr. Comas recorda als assistents que en la darrera assemblea 
general es va explicar que s’havia presentat una proposta a la iniciativa comunitària Interreg IIIB 
Medoc, en el qual el líder era un soci italià.  
 
Aquest projecte va ser rebutjat en la primera convocatòria perquè no hi havia prou socis europeus 
però el líder italià es va encarregar d’aconseguir més participació i es va presentar en 2ª 
convocatòria durant el mes d’octubre. Durant els mesos de juny o juliol s’espera tenir-ne la 
resolució definitiva. El sr. Comas recorda que si s’aprovés aquest projecte es disposaria d’una 
partida de 180.000 euros per començar a recuperar elements del patrimoni cultural vinculat a 
l’aigua. 
 
A continuació el sr. Comas passa a comentar l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme. A tal fi 
explica que l’objectiu principal d’aquest àrea és desenvolupar les potencialitats econòmiques que 
ens ofereix el territori de l’àmbit del riu Ter i Freser i, en concret, treballar molt amb el turisme 
perquè l’activitat turística és un sector econòmic emergent en les comarques d’interior de la conca 
del riu Ter. En aquesta matèria explica que el Consorci ha dissenyat un projecte molt important 
que és el Pla de Foment Turístic del riu Ter i que en motiu de l’acte de signatura del conveni per al 



Pla, que es portarà a terme amb la conselleria de Comerç, Consum i Turisme a partir de les 12 del 
migdia, després de l’assemblea, ja hi haurà l’ocasió de parlar-ne més extensament. Per tant, el sr. 
Comas deixa aquí l’explicació dels projectes relatius a aquesta àrea. 
 
A continuació, passa a comentar l’última àrea de treball que és la de comunicació i sensibilització. 
Explica que en aquesta àrea el que es pretén és incidir en els aspectes més socials i de participació 
de la societat civil. Comenta que per aconseguir aquest objectiu durant el mes de novembre es 
van organitzar  les primeres Jornades sobre el riu Ter a Ribes de Freser i Salt. Explica que el que 
es pretenia era promoure la sensibilització envers el riu Ter, el foment d’intercanvi d’experiències 
entre iniciatives locals dutes a terme per part d’associacions, entitats, persones a títol individual 
agrupades en les 4 àrees de treball del Consorci. Comenta que l’objectiu es va assolir i encoratja 
als assistents a llegir-ne les xerrades i ponències que es van presentar i que estan recollides en el 
CD que s’ha lliurat a l’inici de l’acte juntament amb el dossier de l’assemblea. Seguidament explica 
que durant les jornades en van mobilitzar a més de 100 persones i 20 entitats diferents per parlar 
del riu Ter i comenta que des del Consorci es valora com una experiència positiva i que, per tant, 
es volen repetir durant el 2006 i fer-les un cop cada 2 anys. 
 
També explica que durant el 2004 es va editar l’Atles ambiental i patrimonial del riu Ter”, en 
concret va ser durant l’estiu, i es va presentar a Girona el mes de setembre. Explica que tots els 
ens consorciats en tenen una còpia i recorda que l’objectiu d’aquest producte era posar a 
disposició del públic en general part de la informació de què disposa el Consorci i així, contribuir a 
transmetre els valors de cohesió i identificació del territori. També explica que ha estat un atles 
molt ben valorat i que s’ha posat a la venda en alguns establiments. 
 
A continuació, comenta l’edició d’un tríptic sobre l’actuació que es va dur a terme durant el 2003 al 
pantà de Cal Gat (Sant Joan de les Abadesses) i explica que aquest fet s’anirà fent més habitual  
perquè hi ha la intenció d’editar tríptics per a totes les actuacions que realitzi el Consorci. Afegeix 
que d’aquesta manera hom tindrà un bon indicador que les coses s’estan fent a través del nombre 
de tríptics que s’editin. 
 
Finalment, l’últim aspecte a destacar del 2004 en aquesta àrea és la visita al riu Ter que el director 
i tècnics de l’ACA van fer durant el mes de novembre. El sr. Comas explica que la intenció fou 
explicar-los la problemàtica associada al riu Ter i que aquest objectiu es va aconseguir i que 
espera que la iniciativa doni els seus fruits en el futur. 
 
El sr. Comas clou la seva intervenció indicant que ha provat de ser breu i sintètic donat que es 
disposa de poc temps i afegeix que  espera que amb les  explicacions donades i la documentació 
que s’ha lliurat a l’assemblea, tots els assistents s’hagin pogut fer una idea dels aspectes principals 
de les accions dutes a terme pel Consorci Alba-Ter durant l’any 2004 i  recomana a tots els 
membres que es llegeixin amb deteniment la memòria del 2004 que les recull amb molta més 
extensió. Seguidament passa la paraula al president del Consorci. 
 
 
6.  DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2004. 
 
Per part del secretari s’explica que es tracta de donar compte de la resolució de la presidència per 
la qual es va aprovar aquesta liquidació i que té el contingut següent: 
 
“Identificació de l’assumpte 
 
Aprovació de la liquidació del pressupost del Consorci Alba-Ter corresponent a l’exercici de 2004.  
 



Legislació aplicable 
 
1.- L’article 191 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)  disposa:  
 
“1. El pressupost de cada exercici es liquidarà pel que fa a la recaptació dels drets i al pagament 
de les obligacions el dia 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la 
tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents, segons les seves respectives 
contractacions.  
 
2. Les obligacions reconegudes i liquidades no realitzades l’últim dia de l’exercici, els drets 
pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el romanent de tresoreria 
de l’entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria s’haurà dur a terme tenint en compte 
els possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi els 
drets pendents de cobrament que es considerin d’impossible o difícil recaptació.  
 
3. Els ens locals hauran de confeccionar la liquidació del pressupost abans del dia primer de març 
de l’exercici següent. 
L’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l’ens local,  previ informe 
d’intervenció”.  
 
2.- L’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, desenvolupador del capítol I del títol VI de 
la LRHL (RD 500/90) estableix:  
 
“1. Correspon al president de l’entitat local, previ informe de la intervenció, l’aprovació de la 
liquidació del pressupost de l’entitat local.  
 
2. De la liquidació de cadascun dels pressupostos, una vegada duta a terme la seva aprovació, es 
donarà compte al Ple en la primer sessió que es dugui a terme”.  
 
3.- L’article 93 RD 500/90 disposa 
 
“1. La liquidació del pressupost posarà de manifest:  

a) Respecte del pressupost de despeses, i per cadascuna de les partides pressupostàries, els 
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments 
realitzats. 

 
b) Respecte al pressupost d’ingressos, i per cada concepte, les previsions inicials, les seves 

modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els drets 
recaptats nets.  

 
Com a conseqüència de la liquidació dels pressupost s’haurà de determinar:  
 
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament fins el dia 31 de 

desembre.  
b) El resultat pressupostari de l’exercici. 
c) Els romanents de crèdit.  
d) El romanent de tresoreria”.  

 
D’acord amb la legislació aplicable i vist l’informe de l’òrgan interventor 
 
HE RESOLT 



 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci Alba-Ter corresponent a l’exercici de 
2004 segons el detall que tot seguit s’esmenta:  
 
Liquidació del pressupost de despeses 

 Pressupost 
Inicial 

Pressupost 

Definitiu 

Obligacions  

reconegudes 
Pagaments 

realitzats 

Pendent 

Cap.1 111.984,15 85.392,94 84.855,86 82.713,79 2.142,07 

Cap.2 88.463,65 129.078,85 94.687,84 59.718,65 35.590,49 

Cap.3 1.900,00 1.900,00 1.284,45 1.284,45 0 

Cap.4 0 0 0 0 0 

Cap.6 97.800,00 122.474,96 899,00 899,00 0 

Cap.7 0 0 0 0 0 

Cap.8 0 0 0 0 0 

Cap.9 0 0 0 0 0 

Total 300.147,80 338.846,75 181.727,15 144.615,89 37.732,56 

 
Liquidació del pressupost d’ingressos 

 Pressupost 

Inicial 

Pressupost 
Definitiu 

Drets 
reconeguts 

nets 

Drets recaptats Pendent 

Cap.1 0 0 0 0 0 

Cap.2 0 0 0 0 0 

Cap.3 200,00 200,00 12.348,85 12.348,85 0 

Cap.4 202.146,80 265.736,45 223.496,46 125.489,21 98.007,25 

Cap.5 1,00 1,00 6,23 6,23 0 

Cap.6 0 0 0 0 0 

Cap.7 97.800,00 97.800,00 0 0 0 

Cap.8 0 21.617,09 0 0 0 

Cap.9 0 0 0 0 0 

Total  300.147,80 385.354,54 235.851,54 137.844,29 98.007,25 

 
Resultat pressupostari 

Drets reconeguts nets  235.851,54 

Obligacions reconegudes netes  181.727,15 

Resultat pressupostari brut  54.124,39 

Desviacions positives finançament 9.000,00 

Desviacions negatives finançament 0 

Despeses finançades amb romanent tresoreria  0 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  45.124,39 

 
Romanent de tresoreria 

Romanent de tresoreria general 10.139,28 

Romanent de tresoreria afectat  -9.000,00 

Romanent líquid de tresoreria 1.139,28 

 
Romanents de crèdit  

Pressupost definitiu 338.846,75 

Obligacions reconegudes  181.727,15 

Total romanents de crèdit  157.119,60 

 



Detall dels romanents de crèdit  

Saldos disponibles   

Saldos retencions   

Saldos autoritzacions  

Saldos disposicions  154.401,68 

Total 154.401,68 

 
 
Segon.- Donar-ne compte al Consell de Govern i a l’Assemblea General en la primera sessió que 
es dugui a terme, una vegada efectuada la seva aprovació.  
 
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de 
Catalunya a Barcelona  i a la Delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
En el debat d’aquest punt el senyor Josep Musellas, en qualitat de responsable d’hisenda del 
Consorci indica que, com a principals conclusions que s’han d’extreure del compte de liquidació, és 
que s’ha aconseguit eixugar el dèficit històric del consorci i per això agraeix l’esforç dels 
treballadors de l’entitat pel control de la despesa i per la recerca de nous ingressos tasca que 
també s’ha pogut compartir amb els companys del consell de govern. El senyor Musellas demana 
disculpes per la insistència que ha mostrat l’àrea de la seva responsabilitat a fi d’aconseguir aquest 
objectiu. Assenyala igualment el significat que ha tingut el premi Dubai per tal d’equilibrar els 
comptes del consorci i demana una atenció especial pels ajuntaments que han mostrat el seu 
suport a l’entitat a través de la cessió d’una part dels fons de cooperació local. 
 
Finalment la interventora de fons del consorci fa explicació detallada de les quantitats que es 
dedueixen de la liquidació posant especial èmfasi en els percentatges d’execució que suposen. 
 
L’assemblea es dóna per assabentada de la resolució que aprova la liquidació. 
 
7.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2005. 
 
PRESSUPOST DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2005 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’Assemblea General del Consorci i que la 
interventora de fons glossa en els seus principals extrems d’elaboració i contingut és la següent: 
 
“Part expositiva: 
 
1. El President del Consorci Alba-Ter ha format el pressupost per a l’exercici de l’any 2005 per un 

import de 425.497,06 Euros i l’eleva a l’Assemblea General per a la seva aprovació. 
   
Fonaments de dret: 
 
1. D’acord amb l’article 10 dels estatuts del Consorci l’Assemblea General és l’òrgan competent 

per aprovar el pressupost de l’entitat. 
 
2. Atès que d’acord amb l’article 4 dels esmentats estatuts el Consorci és una entitat pública de 

caràcter local, per a l’aprovació del pressupost és d’aplicació el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL) i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril (RD/500) que desenvolupa el capítol I del 
Títol VI de la LRHL, si bé totes les competències atribuïdes al ple en aquest cas s’entenen 
referenciades a l’assemblea general. 



3. Els articles 168.4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 18 RD/500/1990 disposen que el 
pressupost i els seus annexos i documentació complementària, una vegada informat per 
intervenció, seran elevats al ple per a la seva aprovació, esmena o devolució. 

4. Els articles 169 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD/500/1990 disposen que una 
vegada aprovat inicialment el pressupost s’exposarà al públic, previ anunci en el BOP, per un 
termini de quinze dies durant els quals els interessats els podran examinar i presentar les 
reclamacions davant el ple. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant 
aquest termini no s’haguessin presentat reclamacions i, en cas contrari, el ple disposarà d’un 
termini d’un mes per resoldre-les. 

5. Els mateixos articles 150 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD/500/1990 disposen 
que el pressupost definitivament aprovat serà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la 
Província i entrarà en vigor una vegada s’hagi dut a terme aquesta publicació, considerant-se 
prorrogat el pressupost de l’exercici en què s’hagués produït abans del dia 31 de desembre de 
l’any anterior a l’exercici en què s’hagués d’aplicar. 

 
D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència es demana a 
l’Assemblea que adopti els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general del Consorci Alba-Ter per a l’exercici de l’any 
2005 per una quantitat total de 425.497,06 Euros amb el detall per capítols que tot seguit 
s’especifica: 
 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2005  
 
A) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Cap. III-Taxes i altres ingressos..................................................800,00    € 
Cap. IV-Transferències corrents...........................................260.687,06    € 
Cap. V -Ingressos patrimonials..................................................... 10,00    € 
Cap. VII – Transferències de capital......................................164.000,00   € 
 

 TOTAL ...................................................................... 425.497,06 € 

 
B) ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. I -  Despeses de personal...........................................111.880,38    € 
Cap. II - Despeses en béns corrents i serveis..................... 141.316,68   €  
Cap. III -Despeses financeres..................................................1.600,00   € 
Cap. VI -Inversions reals........................................................120.700,0   € 
Cap. VII –Transferències de capital.........................................50.000,0   € 
 
 
 TOTAL....................................................................... 425.497,06 €  
 
 
 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’exposició al públic del pressupost 
inicialment aprovat durant un termini de quinze dies, termini dins del qual podrà ser examinat  
pels interessats a fi i efecte de que puguin presentar les reclamacions  que considerin oportunes. 
 



 

PRESSUPOST DE DESPESES 2005  

   

FUNCIONAL 121 SERVEIS GENERALS  

Codi Descripció Crèdits inicials 

121-13100 Personal laboral 42.938,00 

121-14100 Personal AODL 42.913,66 

121-16000 Quotes Seguretat Social 26.028,72 

121-20200 Lloguer oficines Consorci 2.163,00 

121-21600 Manteniment GIS 2.924,00 

121-22000 Material oficina 6.000,00 

121-22001 Publicacions i subscripcions  200,00 

121-22200 Comunicacions telefòniques 3.500,00 

121-22201 Comunicacions postals 1.000,00 

121-22601 Despeses protocolàries i de representació 1.040,00 

121-22603 Despeses jurídiques i econòmiques 5.908,00 

121-22609 Despeses de gestoria 1.200,00 

121-22706 Estudis i treballs tècnics 1.800,00 

121-23100 Locomoció 3.400,00 

121-22602 Publicitat i propaganda 2.081,68 

121-31000 Despeses financeres 100,00 

121-34900 Interessos de préstecs 1.500,00 

121-62600 Adquisició de sistemes d'informació 2.700,00 

  TOTAL FUNCIONAL 121 147.397,06 

   

FUNCIONAL 533A  Recuperació d'espais naturals  

Codi Descripció Crèdits inicials 

533A-22706 Estudis i treballs tècnics 100,00 

533A-61100 Restauració d'espais naturals 108.000,00 

533A-76200 Transferències per a projectes 50.000,00 

  TOTAL FUNCIONAL 533A 158.100,00 

   

FUNCIONAL 533B  Pla de Foment Turístic del riu Ter  

Codi Descripció Crèdits inicials 

533B-60000 Execució d'actuacions  10.000,00 

533B-22706 Estudis i treballs tècnics 110.000,00 

  TOTAL FUNCIONAL 533B 120.000,00 

   

   

  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 425.497,06 

   

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2005  

   



   

Codi Descripció Previsions inicials 

45500 Subvenció del Departament de Treball (AODL) 44.206,54 

46200 Aportacions ens adherits 48.380,52 

46201 Diputació de Barcelona 24.000,00 

46202 Diputació de Girona 24.000,00 

45501 Pla de Foment Turístic 120.000,00 

47000 Patrocini d'empreses privades 100,00 

  TOTAL CAPÍTOL 4 Transferències corrents 260.687,06 

   

   

   

34000 Tramitació de projectes 100,00 

34001 Subministrament d'informació 100,00 

39904 Vendes Atles 600,00 

  TOTAL CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos 800,00 

   

52000 Interessos de dipòsits 10,00 

  TOTAL CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 10,00 

   

79000 Subvenció iniciativa Interreg IIIA per a projectes 48.000,00 

76201 Subvenció Diputació de Girona per a projectes 24.000,00 

76200 Cofinançament d'ens adherits per a projectes 42.000,00 

79001 Subvenció FEDER 2004-2005 50.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 7 Transferències de capital 164.000,00 

   

   

  TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 425.497,06 

 
 
PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2005 
 
 
Seguidament el senyor president dóna la paraula a la senyora Melero la qual llegeix la proposta 
relativa a l’aprovació de la plantilla del Consorci per a l’any 2005 segons els termes que segueixen: 
 
“Vistos els articles 90 de la llei 7 /1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 283.1 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, de conformitat amb els quals els ens locals han d’aprovar anualment la 
plantilla de personal, la qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual, en la mateixa sessió que aprovi el pressupost. 
 
Vist l’article 149.1.a) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de conformitat amb el qual un 
exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se’n dedueixen i de la 
relació de llocs de treball serà un dels documents que integren el pressupost de l’ens. 
 



Vist l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, segons el qual la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar 
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places 
en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la 
denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin 
vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
Vistos els arts. 4 i 10 dels Estatuts del Consorci segons els quals, és competència de l’Assemblea 
General l’aprovació de la plantilla així com que, donat el caràcter d’ens públic local del Consorci la 
legalitat d’aplicació és la que ve determinada per les normes invocades als paràgrafs precedents. 
 
Vistos els articles 283.4 del Decret legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 28 del decret 214/1990, de 30 de juliol, esmentats, 
els quals estableixen que la plantilla integrada en la forma ja explicada, un cop aprovada per 
L’Assemblea General, s’ha de publicar íntegrament, en el termini dels 30 dies següents, al Butlletí 
Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n’han de trametre a la 
vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació dels següents acords: 
 
1. Aprovar la plantilla de personal del Consorci Alba-Ter per a l’exercici pressupostari de l’any 

2005, integrada per les places en què s’integra el personal laboral del Consorci, amb la seva 
denominació i el nombre de places que les constitueixen i el grup a què pertanyen, d’acord 
amb la titulació exigida per al seu ingrés, tal com segueix: 

 
 
Personal laboral de durada determinada 
 

Denominació Grup Plaça Vacant 

Director tècnic administratiu* B 1 1 

Directora de projectes A 1 1 

Tècnica de comunicació B 1 1 

Tècnica de projectes B 1 1 

 
* Assumint funcions de gerent en virtut de l’acord de l’Assemblea General de 25 de gener de 2003 
 
 
2. Publicar la plantilla aprovada mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.” 

 
En el debat conjunt d’aquests dos temes el senyor Josep Musellas comenta les principals 
característiques del pressupost, destacant que es tracta d’una previsió realista que ha sofert un 
augment de 41,76% respecte del pressupost del 2004. Afegeix que amb el pressupost aprovat el 
consorci pot encarar de forma decidida la seva actuació a partir d’ara. 



 
En relació a la plantilla es destaca que només preveu la incorporació d’una nova plaça per AODL. 
 
Sotmesos a la consideració de l’assemblea els acords s’adopten per unanimitat.  
 
8.- ACORD SOBRE LES QUOTES DELS ENS CONSORCIATS. 
 
La proposta que se sotmet a la consideració de l’assemblea és la següent: 
 
“L’art. 29 dels estatuts del Consorci estableix les aportacions genèriques dels ens consorciats i 
afegeix que “aquesta aportació podrà ser revisada anualment per l’assemblea general per acord de 
majoria simple” 
 
Acomplint aquesta previsió l’Assemblea general de 5 de maig de 2001 va aprovar un document 
sobre les aportacions dels ajuntaments del Consorci, que es manté vigent. 
 
Aquest document fixa les aportacions dels ens consorciats en funció de la població censada de 
l’any 2001 i, per tant, es creu necessària una actualització que tingui en compte el nombre 
d’habitants de l’últim cens. Així mateix, l’import de les quotes no ha sofert cap variació des de l’any 
2001 i també es creu necessari que, a partir d’ara, es puguin actualitzar any a any en funció de 
l’IPC. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el document de fixació de les aportacions anuals dels ens consorciats al 
manteniment del Consorci Alba-Ter, per trams de població, per a l’any 2005. Durant aquest any les 
quotes que corresponen als ens consorciats no sofriran cap modificació respecte les quotes 
aprovades l’any 2001, i que són les següents: 
 

Habitants 
Tram de 
població Quota (€) 

0-500 0 300,51 

501-1.000 1 450,76 

1.001-2.500 2 901,52 

2.501-5.000 3 1.202,02 

5.001-7.500 4 1.502,53 

7.501-10.000 5 1.953,29 

10.001-12.500 6 2.404,05 

12.501-25.000 7 3.606,07 

més de 25.000 8 4.507,59 
 
Els Consells Comarcals faran una aportació de 901,52 euros. 
 
Als ens consorciats que no siguin riberencs se’ls aplicarà una reducció del 50% en la quota que els 
correspongui. 
 
Segon.- Aprovar la inclusió de cada ens consorciat en el tram de població que li correspongui en 
funció de la població de l’últim cens aprovat. Aquesta actualització es produirà de forma 
automàtica any a any i serà vigent a partir de l’any 2006. 
 
Aquest punt no és d’aplicació per als Consells Comarcals.  
 



Tercer.- Incrementar les quotes de cada tram de població en funció de l’IPC interanual de 
Catalunya del mes d’agost de l’any anterior. De forma que per a l’exercici de 2006 les quotes 
s’incrementaran en funció de l’IPC interanual del mes d’agost de 2005. Aquesta actualització es 
produirà de forma automàtica any a any i serà vigent a partir de l’any 2006. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a tots els ens que formen part del Consorci.” 
 
En torn d’explicació de la proposta el senyor Josep Musellas comenta els antecedents que la 
justifiquen sobretot pel què fa a les previsions d’increment en funció de l’IPC a partir de l’any 
2006. També destaca l’esforç suplementari que realitzen els ajuntaments que compten amb algun 
representant al consell de govern ja que les dietes per aquesta activitat són també a compte d’ells. 
Destaca així mateix, que la proposta és imprescindible per fer front a l’augment dels costos 
ordinaris i que l’IPC es pren en referència al mes d’agost a fi de poder confeccionar el pressupost 
d’acord amb aquesta dada. L’increment es preveu de forma automàtica a fi de no haver de variar 
els acords adoptats. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
9.- ACORD DE DELEGACIÓ DE L’APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS AL CONSELL DE 

GOVERN. 
 
La proposta que llegeix la senyora interventora és la següent: 
 
“El Consorci Alba-Ter creu imprescindible poder fer ús de manera més habitual de la figura dels 
preus públics, ja que es preveu desenvolupar més a fons la prestació de serveis als ajuntaments 
consorciats en forma de redacció de projectes, direcció d’obres, estudis diversos, etc. 
 
Per tal de fer més flexible l’establiment de preus públics aquesta funció hauria d’estar atribuïda al 
Consell de Govern, ja que aquest òrgan de govern es reuneix amb més peridocitat que l’Assemblea 
General, fet que permetria la fixació del preu públic més escaient per a cada cas concret.   
 
L’art. 10.l) dels estatuts del Consorci estableix que l’Assemblea General ostenta  totes les 
atribucions que la legislació local estipula com de competència del Ple municipal que no hagin 
estat delegades al Consell de Govern o que en aquests Estatuts no són específicament atribuïdes a 
algun altre òrgan del Consorci.  
 
L’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei reguladora de les Hisendes locals, estableix que l’establiment o modificació dels preus públics 
correspondrà al ple de la Corporació, sens perjudici de les seves facultats de delegació en la 
Comissió de Govern, de conformitat amb l’article 23.2.b. de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de règim local. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació del següent acord: 
 
Únic.- Delegar la competència d’establir i fixar preus públics al Consell de Govern del Consorci.” 
 
En el torn d’explicació de la proposta el senyor Josep Musellas justifica els acords per tal de poder 
guanyar operativitat i en la confiança que es manté amb la forma d’actuar delegada del consell de 
govern. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 



10.- RATIFICACIÓ D’ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN. 
 
Vistos els següents acords aprovats pel Consell de Govern i recollits en les actes respectives: 
 
-Aprovació de preu públic per a la venda d’un ”Atles ambiental i patrimonial del riu Ter”. Acord del 
Consell de Govern de data 8 de juliol de 2004. 
 
-Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari  – modificació 2/04 - que cal finançar  
mitjançant   romanent líquid de tresoreria amb finançament afectat. Acord del Consell de Govern 
de data 28 de setembre de 2004. 
 
-Acord de cofinançament del projecte anomenat BLUE (Build River Landscape across United 
Europe) que es presenta a la iniciativa comunitària INTERREG IIIB Medocc. Acord del Consell de 
Govern de data 28 de setembre de 2004. 
 
-Adhesió a l’associació Xarxa de Custòdia del Territori. Acord del Consell de Govern de data 17 de 
febrer de 2005. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació del següent acord: 
 
Únic.- Ratificar aquests acords adoptats pel Consell de Govern del Consorci.” 
 
Sense que s’origini debat més enllà de l’explicació que fa el president de contingut de cadascun 
dels acords, l’assemblea ratifica per unanimitat els acords adoptats pel consell de govern. 
 
 
11.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No se n’han presentat 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest punt intervé en primer lloc el senyor Ferran Martínez alcalde de Campdevànol, el 
qual planteja el tema de les minicentrals segons proposta de l’ACA. En particular el senyor 
Martínez demana al consorci que exigeixi una regulació de l’activitat de les turbines que tracten 
l’aigua del riu a fi d’assegurar el cabal ecològic adient. També afegeix que és imprescindible la 
millora en la neteja dels rius. 
 
En relació a aquest tema el president del consorci senyor Francesc Camps explica que un dels 
objectius de la visita conjunta amb els representats de l’ACA, va ser posar de manifest aquesta 
problemàtica. Assenyala que cal treballar, i així es farà de forma sistemàtica, per recuperar les 
concessions existents i per compensar l’esforç del territori en reconeixement de l’aportació que ha 
fet i que està fent el riu Ter pel desenvolupament general del País. Pel senyor Camps l’actitud del 
govern de Catalunya està ben orientada a trobar solucions al tema plantejat atès que es té 
consciència que aquest és el principal problema del riu a la seva part alta i, per tant, es comparteix 
el compromís d’abordar-lo amb contundència. 
 
El senyor Joan Busquets, regidor de Vilallonga de Ter planteja el tema de la depuració d’aigües. El 
senyor Francesc Camps indica que la voluntat del govern de la Generalitat és ampliar el tractament 
secundari d’aigües (municipis de fins a 2000 habitants) i que també es posaran en marxa els 
tractaments terciaris avançats per l’any 2005 fent realitat, d’aquesta manera, a una previsió que la 
directiva comunitària no exigia fins al 2010. Això suposarà la construcció de noves depuradores i 
l’ampliació de les existents. 



 
El senyor Jordi Fontàs, regidor d’Amer demana per l’ampliació a la conca a altres afluents com ara 
el riu Rogent. El senyor Francesc Camps indica, en relació a aquesta qüestió, que la voluntat del 
consorci Alba Ter és la de ser un veritable organisme de conca que intervingui en les polítiques de 
l’aigua en tot el territori, per la qual cosa s’ha d’entendre inclòs en l’àmbit d’actuació totes les 
lleres que van a parar al Ter. 
 
Finalment i dintre d’aquest apartat el senyor Francesc Camps destaca la importància de les 
reunions territorials que es convoquen atenent els diversos trams del territori, ja que permeten 
conèixer de primera mà l’activitat del consorci i les necessitats dels municipis dels trams. Aquestes 
trobades tenen un caire clarament operatiu ja que es convoquen amb unes condicions mínimes de 
formalisme i primant el debat i informació de tots els afectats. 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta, que 
signarà el president amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 


