
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 10 
Caràcter: Ordinari 
Data: 17 de desembre de 2005 
Horari: Comença  a dos quarts d’onze i acaba a les dotze del matí. 
Lloc: Sala polivalent del Museu Industrial del Ter de Manlleu 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament d’Amer: Sr. Jordi Fontàs i Mitjanas (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Bordils: Albert Serrats i Llach  
Ajuntament de Campdevànol: Sr. Ferran Martínez i Ramos (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Camprodon: Sr. Esteve Pujol i Bada (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps i Sagué 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara Fernández (mitjançant delegació de vot) 
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 (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de La Tallada d’Empordà: Sr. Narcís Gibrat (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Llanars: Sr. Francesc Soler i Isern 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
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 (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau: Sr. Miquel Colomer i Busquets 
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 Julià de Ramis: Sra. Anna Ribas i Palom 
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí: Sr. Julià Guifre i Serarols (mitjançant delegació 
de vot)  
Ajuntament de Serra de Daró: Sr. Josep Puig i Ribas (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès  
Ajuntament de Vic: Sr. Ignasi Puig i Vall 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sr. Joan Busquets i Xambó (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal d’Osona: Sra. Ma. Rosa Collell i Domènech (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal de la Selva: Sr. Joan Xifra i Rigau  
 
No hi assisteixen, sense que consti delegació, dels representants dels membres del Consorci 
següents: Ajuntaments d’Anglès, Bordils, Cervià de Ter, Colomers, Foixà, Les Llosses, les Masies 
de Roda, les Masies de Voltregà, Sarrià de Ter, Setcases, St. Joan de Mollet, St. Jordi Desvalls, St. 
Pau de Seguries, St. Quirze de Besora, St. Vicenç de Torelló, Sta. Maria de Corcó, Torelló, 



Ultramort, Ullà, Verges, Vic, Vilanova de Sau, Consell Comarcal del Baix Empordà, Consell 
Comarcal del Gironès i Consell Comarcal del Ripollès. 
 
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 Berta Sánchez, responsable de 
comunicació. 
 
 

Ordre del dia 

 
 
1. Benvinguda. 
2. Constitució de l’Assemblea. 
3. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (5 de març de 2005). 
4. Acord d’admissió de nous membres 
5. Informe de gestió. 
6. Ratificació d’acords del Consell de Govern (presentació d’una sol·licitud al programa LIFE, 

constitució de la Comissió Especial de Comptes). 
7. Aprovació del Compte General de l’exercici 2005. 
8. Aprovació del pressupost i la plantilla de l’exercici 2006. 
9. Acord sobre les assignacions del Fons de Cooperació Local de Catalunya. 
10. Mocions o temes per urgència. 
11. Precs i preguntes. 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- BENVINGUDA. 
 
Obre l’acte, en qualitat d’amfitrió, l’Il·lm. Sr. Pere Prat, alcalde de Manlleu i vicepresident del 
Consorci Alba-Ter, el qual dóna la benvinguda a tots els assistents, desitjant que la jornada sigui 
ben profitosa i tot recordant la importància que per a Manlleu ha tingut la recuperació de la façana 
fluvial amb la instal·lació d’una infraestructura de referència com és el Museu Industrial del Ter 
(MIT) que avui acull l’assemblea del Consorci. 
 
Seguidament el senyor Francesc Camps, president del Consorci Alba-Ter, pren la paraula  i detalla 
quin serà el desenvolupament de la jornada tot donant les gràcies al sr. Prat per l’acollida de 
l’assemblea al MIT i recorda el paper destacat que ha jugat Manlleu en el desenvolupament del 
Consorci del qual acull la seu tècnica. Assenyala finalment que per això s’ha cregut oportú fer 
l’assemblea a Manlleu i que la jornada es clourà amb una vista guiada al museu per totes aquelles 
persones que ho desitgin.  
 
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 28. Dels quals 14 són mitjançant les 
presències físiques de membres nomenats pels seus ajuntaments i consells comarcals i 14 
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. 
 
Seguidament es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació de l’acta de la sessió de 
dia 5 de març de 2005, 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. 
 
El sr. Francesc Camps comenta les dues adhesions que es sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea. 
En primer lloc, es comenta la importància de l’adhesió de l’Ajuntament de St. Bartomeu del Grau, 
pel fet que no és ajuntament riberenc però sí de la conca, i precisament el Consorci Alba-Ter no 
hauria de limitar el seu àmbit només als ajuntaments riberencs. 
 
Pel que fa a l’adhesió d’Aigües Ter-Llobregat el sr. Camps explica que potser seria més adient 
l’adhesió de l’Agència Catalana de l’Aigua però, per qüestions de finançament, és millor l’adhesió 
d’Aigües Ter-Llobregat que és una entitat pública empresarial constituïda per l’ACA pr a la gestió de 
cabals d’aquests rius. Així mateix també explica que s’ha fet arribar una proposta de conveni al 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en el qual se’ls proposa l’adopció de 
dos compromisos polítics: 
 

- En primer lloc, es proposa al Departament de Medi Ambient que faci una 
declaració institucional i solemne, en què els municipis beneficiats pel 
transvasament agraeixin l’esforç dels municipis riberencs del riu Ter. Alhora 
aquest reconeixement servirà per tornar a insistir als ciutadans i ciutadanes de 
l’àrea de Barcelona que una bona part de l’aigua que surt de l’aixeta a les seves 
llars prové d’un transvasament que en el nou marc de la Directiva Europea de 
l’Aigua avui no es podria portar a terme. 

 
- En segon lloc, es proposa que aquest reconeixement també serveixi per 

comprometre les diverses institucions i administracions per cercar alternatives per 
tal de retornar la meitat del cabal (100 hm3) que actualment es transvasa en un 
període màxim de vuit  anys. En aquest sentit, els estudis realitzats per la 
Fundación Nueva Cultura del Agua i per la mateixa Agència d’Ecologia Urbana de 



Barcelona avalen que existeixen alternatives reals per poder concretar aquesta 
acció. 

 
A continuació, el Sr. Secretari llegeix les dues propostes d’acord tal com segueixen: 
 
ACORD D’ADMISSIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU 
 
L’ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 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 Sant Bartomeu 
del Grau.  
 
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 Sant Bartomeu del Grau i seguidament dóna la 
benvinguda al nou ens consorciat. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
ACORD D’ADMISSIÓ D’AIGÜES TER LLOBREGAT 
 
Aigües Ter Llobregat (ATLL) ha adoptat els acords d’adhesió al Consorci Alba-Ter. 
 
L’art. 2 dels estatuts del Consorci estableix que el Consorci Alba-Ter “podrà ser ampliat amb la 
incorporació per l’adhesió de qualsevol Ajuntament i/o administració pública tant de caràcter 
institucional com de base territorial amb competències sobre la conca del Riu Ter que mostri un 
interès comú amb les finalitats pròpies del Consorci així com per l’adhesió de qualsevol entitat 
privada sense afany de lucre que posi de manifest un interès concurrent amb les finalitats pròpies 
del Consorci”. 
 
Aigües Ter Llobregat (ATLL) és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb 
personalitat jurídica pròpia, sotmesa a l’ordenament jurídic privat, encarregada de la gestió 
conjunta i coordinada de les concessions per a abastament en alta de poblacions incloses en 
l’àmbit territorial del sistema d’abastament Ter-Llobregat (entre les quals la de 8 m3/segon 
derivada del riu Ter); i de la prestació del servei públic de competència de la Generalitat consistent 
en la producció i el subministrament d’aigua potable per a abastament de poblacions a través de la 
xarxa bàsica del sistema Ter-Llobregat. Així mateix, ATLL és el responsable de la construcció, la 
conservació, la gestió i l’explotació de l’esmentada xarxa i li correspon, amb l’autorització de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, adoptar decisions sobre el repartiment i l’assignació a cada xarxa del 
sistema Ter-Llobregat de les dotacions d’aigua disponibles. 



 
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” 
 
El mateix article especifica que el procediment d’adhesió “podrà ser formalitzat en un conveni 
d’adhesió on s’especificaran les condicions d’integració, les obligacions adquirides, així com 
l’acceptació dels presents Estatuts”.  
 
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 econòmica 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 Aigües Ter Llobregat. 
 
Segon.- Per tal de formalitzar l’adhesió facultar el president del Consorci per a la signatura d’un 
conveni d’adhesió amb Aigües Ter Llobregat, així com per a les gestions que facin falta. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a Aigües Ter Llobregat. 
 
En el debat d’aquesta proposta el senyor president indica que s’han acomplert tos els tràmits per 
fer efectiva l’adhesió d’Aigües Ter-Llobregat i seguidament dóna la benvinguda al nou ens 
consorciat. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- INFORME DE GESTIÓ. 
 
Els representants del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter expliquen els principals projectes 
que ha portat a terme el Consorci durant l’any 2005. La sra. Remei Ferrer, vocal del Consell de 
Govern i representant de l’Ajuntament de Bescanó, explica l’àrea de patrimoni natural en absència 
del vocal del Consell responsable, sr. Pons Feliu que no pot assistir per motius personals, la sra. 
Carme Brugarola, vocal del Consell de Govern i representant de l’Ajuntament de Ripoll, explica 
l’àrea de patrimoni cultural i el sr. Genís Dalmau, vicepresident i representant de l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí, explica l’àrea de promoció econòmica i turisme. 
 
Pel que fa a l’àrea de patrimoni natural cal destacar les actuacions que s’han portat a terme en el 
marc del projecte “Creació d’un Taller transfronterer de l’Aigua”, finançat per la iniciativa 
comunitària INTERREG IIIA. S’expliquen els detalls de les actuacions que enguany s’han dut a 
terme als municipis de Celrà, Manlleu, Ullà, Anglès, Salt, Vilallonga de Ter i Girona. Aquestes 
actuacions han estat de tres tipus: actuacions de restauració fluvial, actuacions de condicionament 
per a l’ús públic d’espais naturals riberencs i proves pilot de control de vegetació al·lòctona 
invasora. 
 
També dins d’aquesta àrea temàtica es comenta que es van presentar al·legacions a la proposta 
catalana d’ampliació de la Xarxa Natura 2000. Així mateix, es va presentar una sol·licitud d’ajut al 
Programa LIFE-Natura 2006 per un projecte de recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter. La 
resolució de la proposta presentada es coneixerà la primavera del 2006. 



 
D’altra banda, s’explica que gràcies a l’ajut de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de 
Catalunya s’han redactat dos projectes executius relatius a l’ordenació de les ribes fluvials i creació 
d’itineraris als termes municipals de Bescanó i Sant Gregori, d’una banda, i de la Tallada 
d’Empordà, Serra de Daró i Verges, de l’altra. 
 
El sr. F. Camps clou aquest bloc demanant a tots els ajuntaments que presentin iniciatives i 
projectes al conjunt d’accions que impulsa el Consorci. 
 
Pel que fa a l’àrea de patrimoni cultural s’explica que durant aquest any s’ha actualitzat l’inventari 
dels elements patrimonials vinculats als usos de l’aigua. Aquesta actualització serà molt important 
per tal d’executar les accions que es portaran a terme en el marc del projecte BLUE “Vies d’aigua: 
valorització del patrimoni cultural material i immaterial i del paisatge de les regions dels rius 
europeus” finançat per la iniciativa comunitària INTERREG IIIB MEDOCC. El mes de juliol el 
Consorci va rebre la resolució favorable d’aquest projecte en el qual participa com a soci 
juntament amb institucions d’Itàlia, Grècia i Portugal. La sra. Brugarola explica que gràcies a 
aquest projecte el Consorci disposa de 124.000 euros per executar petites actuacions de 
restauració en elements públics i catalogats vinculats als usos de l’aigua. L’objectiu del projecte és 
realitzar el màxim d’actuacions i que aquestes estiguin vinculades a la Ruta de Ter. El projecte 
finalitza el juny del 2007. 
 
Finalment es comenta el fet que el Consorci ha format part de la comissió impulsora dels 150 anys 
de les Colònies Industrials de Catalunya, en el marc del qual va organitzar un acte a la Colònia 
Bonmatí el mes de setembre. Així mateix, va aconseguir finançament per editar un llibre 
commemoratiu que s’ha lliurat a tots els assistents a l’Assemblea. 
 
El sr. F. Camps clou aquest bloc indicant les dificultats d’actuació en béns que no tenen la 
catalogació d’interès local i assenyala la voluntat del consorci d’impulsar la catalogació donant 
suport als ajuntaments. 
 
Pel que fa a l’àrea de promoció econòmica i turisme cal destacar que des del mes de març el 
Consorci ha estat desenvolupant el Pla de Foment Turístic del riu Ter “La Ruta del Ter”. El sr. 
Genís Dalmau explica els objectius d’aquest projecte i detalla totes les accions que s’han portat a 
terme durant l’any 2005. Aquest projecte és el més important que està portant a terme el Consorci 
i finalitza l’any 2007. Els seus objectius són: cohesionar territorialment l’espai fluvial, dinamitzar les 
economies locals i crear un nou producte turístic basat en el turisme fluvial creant una ruta 
cicloturística des de Setcases fins a l’Estartit. 
 
D’altra banda, el sr. Genís Dalmau explica que el Consorci s’ha presentat a una convocatòria 
d’ajuts de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Amb aquesta petició el 
Consorci pretén obtenir diners per tal de dur a terme un programa de formació per als 
professionals del turisme, vinculant-lo al Pla de Foment. La resolució es sabrà durant el primer 
trimestre del 2006. 
 
Per finalitzar aquest punt dedicat a l’informe de gestió al qual dóna el vist-i-plau l’assemblea del 
Consorci es fa constar que resta a l’expedient de la sessió una còpia del dossier de l’assemblea que 
recull, en annex, el resum de l’informe que s’acaba de presentar. 
 
 
6.-RATIFICACIÓ D’ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN (presentació d’una sol·licitud al 
programa LIFE, constitució de la Comissió Especial de Comptes). 
 
Vistos els següents acords aprovats pel Consell de Govern i recollits en les actes respectives: 



 
1.- Acord sobre la constitució de la Comissió Especial de Comptes. S’aprova considerar el Consell 
de Govern del Consorci Alba-Ter, als efectes del que preveu la Llei de Bases de Règim Local i la 
Llei d’Hisendes, com a Comissió Especial de Comptes.  
 
2.- Acord del Consell de Govern de data 11 de juliol de 2005Acord de cofinançament del projecte 
anomenat “Recuperació d’hábitats riparis del riu Ter” que es presenta a la convocatòria 2006 del 
programa d’ajuts LIFE Natura de la Unió Europea. Acord del Consell de Govern de data 11 de juliol 
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. 
 
 
7.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2004. 
 
El sr. Josep Musellas pren la paraula. Comenta que en l’ordre del dia que es va enviar hi ha un 
error, ja que diu 2005 en comptes de 2004. 
 
El fet més destacable del compte general del 2004 és que durant aquest exercici es va aconseguir 
reduir a zero el dèficit acumulat al llarg dels últims 4 exercicis, continuant la tendència que ja 
s’observava en tancar l’exercici del 2003. 
 
Això va ser degut, no només a la bona gestió econòmica, sinó a un fet excepcional: la concessió 
del Premi Internacional de Dubai 2004 a les millors pràctiques d’un import de 23.274,96 €. 
 
D’altra banda, també incideix en aquest resultat els diners provinents del Fons de Cooperació 
Local, que per primera vegada permetia que els ajuntaments assignessin aquests diners a 
Consorcis, i que alguns ajuntaments consorciats van assignat al Consorci Alba-Ter (per un import 
de 12.427,82 €) durant l’any 2004. En l’actual exercici de 2005 ha continuat la tendència i hem 
rebut assignacions per valor de 32.465,92. També incideix positivament en el resultat l’aportació 
que fa ATLL pel funcionament estructural del Consorci. 
 
A continuació, la interventora del Consorci llegeix el següent acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Format per la Intervenció el Compte General del Consorci corresponent a l'exercici de 2004, per 
Decret de la presidència de data 12 de juliol, es va incoar expedient per a la seva aprovació. 
 
En la mateixa data, 12 de juliol de 2005, la Interventora va informar favorablement el Compte 
General, i va informar sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir per a la seva 
aprovació. 
 
Tot seguit, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de Comptes, la 
qual, en sessió celebrada en data 13 d’octubre de 2005, el va informar favorablement.  
 
El Compte General, amb l'informe de la Comissió, es va exposar al públic, mitjançant un edicte que 
es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 205, de 26 d’octubre de 2005  i al 



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 256, de 26 d’octubre de 2005 pel termini de 
quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats van poder presentar reclamacions, 
objeccions o observacions. 
 
Atès que durant l'esmentat termini no se n'ha presentat cap; 
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’ article 212.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que acompanyat dels 
informes de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions formulades, el Compte General 
es sotmetrà al Ple de la Corporació, perquè, en el seu cas, pugui ser aprovat abans del dia 1 
d’octubre. 
 
Vist l’ article 214.5 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que les entitats locals 
rendiran al Tribunal de Comptes el Compte General degudament aprovat. 
 
Vist l’ article 9 de la Llei  6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes,  segons redacció 
donada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol, que disposa que les corporacions locals han de retre els 
comptes de cada exercici, directament a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre de 
l’any següent al del tancament de l’exercici. 
 
Es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci corresponent a l'exercici de 2004. 
 
El Compte General del Consorci Alba-Ter corresponent a l’exercici de 2004 conté la següent 
documentació: 
 
a) Estats i comptes anuals: 
 

- Balanç de Situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 199.185,05 Euros, un passiu de 
199.185,05 Euros i un resultat de l’exercici amb un guany de 32.243,38 Euros. 

- Compte de Resultats: en tancar l’exercici dóna un guany de 32.243,38 Euros. 
- Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 

98.007,25 Euros, unes obligacions pendents de pagament de 37.732,56 Euros i un resultat 
pressupostari ajustat de 45.124,39 Euros. 

- Estat demostratiu dels drets a cobrar i de les obligacions a pagar procedents de 
pressupostos tancats:  en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 0 
Euros i obligacions pendents de pagament de 0 Euros. 

- Estat de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna unes existències de 22.367,18 Euros. 
 
b) Annexos als estats i comptes anuals: 
 

- Balanç de Comprovació: en tancar l’exercici dóna un total en el deure de 5.232.601,42 
Euros i un total en l’haver de 5.232.601,42 Euros. 

- Estat de Romanent de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 1.139,28 Euros i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb 
finançament afectat de 9000. 



- Estat de situació i moviment d’operacions no pressupostàries de Tresoreria: en tancar 
l’exercici dóna un saldo pendent de pagament de 76.521,71 Euros i un saldo pendent de 
cobrament de 4.920,64 euros. 

 
c)    Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos 
 

- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: en començar l'exercici dóna un total 
d’ingressos de 300.147,80 Euros i un total de despeses de 300.147,80 Euros. 

- Relació de les modificacions dels crèdits de despeses i de les previsions d’ingressos 
inicialment aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 7. 

 
 
Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes el Compte General del Consorci corresponent a 
l'exercici de 2004. 
 
El sr. Genís Dalmau, representant de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí demana explicacions 
sobre el fet que el pressupost hagi sofert tantes modificacions durant l’exercici. El sr. Musellas li 
respòn que totes les modificacions s’han produit per nous ingressos que no estaven previstos en el 
pressupost.  
 
Sense cap altra observació a fer, es posa a votació la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.-APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2006. 
 
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 2006 per un 

import de 568.965,05 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 
2006 per una quantitat total de 568.965,05 Euros amb el detall per capítols que tot seguit 
s’especifica: 
 
 

PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2006  

 

ESTAT D'INGRESSOS  

   

  Euros 

Cap. III Taxes i altres ingressos 400,00 

Cap. IV Transferències corrents 408.555,05 

Cap. V Ingressos patrimonials 10,00 

Cap. VII Transferències de capital 160.000,00 

   

TOTAL  568.965,05 

   

   

   

   

   

   

ESTAT DE DESPESES  

   

  Euros 

Capítol I Personal 115.815,05 

Capítol II Béns corrents i serveis 138.840,00 

Capítol III Despeses financeres 210,00 

Capítol IV Transferències corrents 300,00 

Capítol VI Inversions reals 313.800,00 

   

   

TOTAL  568.965,05 
 
 
 
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 2006  

   

FUNCIONAL 121 SERVEIS GENERALS   

Codi Descripció Crèdits inicials  

121-13000 Personal laboral 49.778,71 

121-14100 Personal AODL 37.900,00 

121-16000 Quotes Seguretat Social 28.136,34 

121-20200 Lloguer oficines Consorci 2.250,00 

121-21600 Manteniment GIS 3.000,00 

121-22000 Material oficina 6.000,00 

121-22001 Publicacions i subscripcions  700,00 

121-22200 Comunicacions telefòniques 4.000,00 

121-22201 Comunicacions postals 700,00 

121-22601 Despeses protocolàries i de representació 1.000,00 

121-23000 Dietes membres consell de govern 12.960,00 

121-22603 Despeses jurídiques i econòmiques 6.030,00 

121-22609 Despeses de gestoria 1.400,00 

121-22706 Estudis i treballs tècnics 300,00 

121-23100 Locomoció 4.000,00 

121-22602 Publicitat i propaganda 2.000,00 

121-31000 Despeses financeres 150,00 

121-34900 Interessos de préstecs 60,00 

121-48900 Quota Xarxa de Custòdia del Territori 300,00 

121-62600 Adquisició de sistemes d'informació 1.800,00 

  TOTAL FUNCIONAL 121 162.465,05 

   

   

FUNCIONAL 533A  Recuperació d'espais naturals   

Codi Descripció Crèdits inicials 

533A-22706 Estudis i treballs tècnics 500,00 

533A-61100 Restauració d'espais naturals 12.000,00 

  TOTAL FUNCIONAL 533A 12.500,00 

   

   

FUNCIONAL 533B  Pla de Foment Turístic del riu Ter   

Codi Descripció Crèdits inicials 

533B-22706 Estudis i treballs tècnics 60.000,00 

533B-60000 Execució d'actuacions  300.000,00 

  TOTAL FUNCIONAL 533B 360.000,00 

   

   

   

FUNCIONAL 551  Difusió del Patrimoni Cultural   



Codi Descripció   

551-22706 Estudis i treballs tècnics 20.000,00 

551-22602 Publicitat i propaganda 6.000,00 

551-22606 Reunions i conferències 8.000,00 

  TOTAL FUNCIONAL 551 34.000,00 

    

   

  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 568.965,05 

   

   

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2006   

   

Codi Descripció   

34000 Tramitació de projectes 100,00 

34001 Subministrament d'informació 100,00 

39904 Vendes Atles 200,00 

  TOTAL CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos 400,00 

   

   

Codi Descripció   

45400 Aportació Aigües Ter Llobregat 36.000,00 

45500 Subvenció del Departament de Treball (AODL) 40.110,27 

45501 Generalitat de Catalunya - Pla de Foment Turístic 120.000,00 

46200 Aportacions ens adherits 55.444,78 

46201 Diputació de Barcelona 24.000,00 

46202 Diputació de Girona 24.000,00 

47000 Patrocini d'empreses privades 30.000,00 

49000 Subvenció Interreg IIIB Medocc  79.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 4 Transferències corrents 408.555,05 

   

   

Codi Descripció   

52000 Interessos de dipòsits 10,00 

  TOTAL CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 10,00 

   

   

Codi Descripció   

76101 Subvenció Diputació de Girona per a projectes 12.000,00 

76200 Cofinançament d'ens adherits per a projectes 78.000,00 

76102 Subvenció Diputació de Girona-Pla de Foment Turístic 70.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 7 Transferències de capital 160.000,00 

   

   



  TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 568.965,05 

 
 
 
PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2006 
 
 
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 

2006, 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 dinamització 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. En comparació amb el pressupost de l’any anterior no hi ha gaires 
variacions significatives, en qualsevol cas, és de destacar que continua l’aposta del consorci per 
prioritzar actuacions en el territori, tal com es reflecteix en el capítol 6 d’inversions reals, que el 
2006 es duplica respecte l’any 2005, i que inclou accions de restauració d’espais naturals i 
actuacions vinculades al Pla de Foment Turístic del riu Ter. 
 
És un pressupost equilibrat de 568.965,05 euros que té un augment en relació al pressupost del 
2005 del 33,72%. Aquest augment es deu en bona mesura a la segona anualitat del projecte del 
Pla de Foment Turístic (360.000 euros pressupostats el 2006 envers els 120.000 del pressupost del 
2005). 
 
Finalment el sr. Musellas comenta que s’ha elaborat un pressupost realista que deixa oberta la 
porta, si hi ha més finançament a treballar en nous projectes. 
 
Sotmesos a la consideració de l’assemblea els acords s’adopten per unanimitat. 
 
 
9.- ACORD SOBRE LES ASSIGNACIONS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA. 
 
El sr. Josep Musellas pren la paraula i comenta que l’assignació del Fons de Cooperació Local per 
als municipis inclou un capítol destinat al foment de la prestació supramunicipal de serveis, que els 
ajuntaments, mitjançant l'acord del Ple, han de distribuir entre les mancomunitats, les comunitats 
de municipis i el consorcis legalment constituïts i el consell comarcal corresponent. 
 
La llei anual de pressupostos de la Generalitat no deixa prou clars alguns aspectes, que en el futur 
s’espera que es puguin concretar millor, pel que fa al destí d’aquests fons. 
 



Alguns ajuntaments havien demanat la possibilitat de compensar l’assignació d’aquests fons amb 
l’aportació anual que fan com a membres del Consorci. Per la seva diferent naturalesa jurídica 
s’entén que no existeix aquesta possibilitat. 
 
El que es proposa és que en el supòsit que el Consorci Alba-Ter porti a terme una actuació que 
requereixi de cofinançament per part d’un ajuntament se li descompti, de l’import a aportar, la 
quantitat que hagi assignat al Consorci través del FCLC. Aquest supòsit serà d’aplicació per a 
projectes que s’executin en els 3 exercicis següents a l’any en què s’hagin assignat fons del FCLC. 
 
El sr. Francesc Camps intervé per explicar que s’ha demanat al departament corresponent de la 
Generalitat de Catalunya les indicacions oportunes per tal de que s clarifiqui aquest extrem i s’ha 
informat que per les properes convocatòries l’ordre ja clarificarà la situació pel que fa a les 
assignacions als consorcis i la impossibilitat de compensar quotes amb les aportaions del fons. 
 
A continuació  la sra. Interventora del Consorci llegeix la proposta que se sotmet a la consideració 
de l’assemblea és la següent: 
 
La distribució del Fons de cooperació local de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 
198.2 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, correspon a la Generalitat, mitjançant la llei anual de 
pressupostos, d'acord amb els criteris que legalment s'estableixin. 
 
L’assignació per als municipis inclou un capítol destinat al foment de la prestació supramunicipal de 
serveis, que els ajuntaments, mitjançant l'acord del Ple, han de distribuir percentualment entre les 
mancomunitats, les comunitats de municipis i el consorcis legalment constituïts i, si escau, inscrits 
en el Registre d'ens locals de Catalunya, en les quals participen, i el consell comarcal corresponent. 
 
La llei anual de pressupostos de la Generalitat no deixa prou clars alguns aspectes, que en el futur 
s’espera que es puguin concretar millor, pel que fa al destí d’aquests fons. 
 
No obstant això, per la seva naturalesa s’entén que no existeix la possibilitat que l’assignació del 
FCLC es pugui compensar amb les aportacions anuals que els ajuntaments realitzen a entitats 
supramunicipals com a condició de membres. 
 
Per tot l’exposat, i amb la finalitat de aclarir dubtes sobre el destí del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- L’assignació, al Consorci Alba-Ter, de fons provinents del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya (FCLC) no eximeix els ajuntaments de fer efectiva l’aportació anual que els correspon 
com a membres del Consorci Alba-Ter, en ser diferent la naturalesa jurídica i finalitats d’ambdues 
aportacions. 
 
Segon.- En el supòsit que el Consorci Alba-Ter porti a terme una actuació que requereixi de 
cofinançament per part d’un ajuntament se li descomptarà, de l’import a aportar, la quantitat que 
hagi assignat al Consorci través del FCLC. Aquest supòsit serà d’aplicació per a projectes que 
s’executin en els 3 exercicis següents a l’any en què s’hagin assignat fons del FCLC. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a tots els ens que formen part del Consorci. 
 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 



10.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Pere Prat proposa col·laborar amb la campanya endegada per la 
Generalitat de Catalunya i que té per objectiu recollir adhesions de les institucions i de la societat 
civil catalanes al nou Estatut, formalitzant l’adhesió del consorci a través dels mitjans telemàtics 
proposats per la Generalitat. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
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. 
 


