
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 11 
Caràcter: Ordinari 
Data: 15 de desembre de 2006 
Horari:. d’1/4 de 8 a ¾ de 9 de la tarda 
Lloc: Centre de Cultura “La Mercè” Girona 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
Ajuntament d’Anglès: Pere Espinet  
Ajuntament de Bescanó: Sra. Maria Pujades Ferrer 
Ajuntament de Bordils: Albert Serrats i Llach  
Ajuntament de Camprodon: Sr. Esteve Pujol i Bada (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Celrà: Francesc Camps Sagué 
Ajuntament de Colomers: Sr. Josep M. López Gifreu 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara Fernández  
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre  
Ajuntament de Gualta: Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Jafre: Sr. Josep Grau i Font (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Gaietà Garcia Gordillo (Mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Francesc Robiró i Robiró  
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Jordi Serra i Macià (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Sarrià de Ter: Roger Casero 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Joan Sunyer i Serrat 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sra. Roser Sala i Saña  
Ajuntament de Sant Joan de Mollet: Ramon Vidal Mercader 
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls: Cristina Massot Bayés 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sra. Anna Ribas i Palom 
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí: Sr. Julià Gifre i Serarols (mitjançant delegació 
de vot)  
Ajuntament de Sant Pau de Segúries: Joan Solà Galceran 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Genís Dalmau Burgués 
Ajuntament de Verges: Marta Payeró 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sr. Joan Busquets i Xambó (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal de la Selva: Sr. Joan Xifra i Rigau  
Consell Comarcal del Baix Empordà: Ricard  Herrero Suñer / Josep Manel López Gifreu 
Consell Comarcal del Gironés: David Vila Ligero, Dolors Grau Plaza 
Consell Comarcal d’Osona: Sra. Ma. Rosa Collell i Domènech/ Jordi serra Macià (mitjançant 
delegació de vot) 
 
Secretari : Alfons Giol i Amich 
Interventora: Rosa Maria Melero i Agea 
 



També assisteixen a la sessió en qualitat d’oients els senyors: Antoni Sala, gerent del consorci 

Aigües Ter- Llobregat i la Isabel Salamanya, regidora de l’Ajuntament de Girona. 

 
Tècnics del Consorci: Remei Ferrer, gerent, Jordi Comas, Cap de l’Àrea Administrativa, Dolors 
Roset, directora de projectes, Teia Puigvert, tècnica de projectes  i Berta Sánchez, responsable de 
comunicació. 
 
No hi assisteixen, sense que consti delegació, els representants dels membres del Consorci 
següents: Ajuntaments d’Amer, Campdevànol, Cervià de Ter, Foixà, La Tallada d’Empordà, les 
Llosses, Masies de Roda, Llanars, Queralbs, Ripoll, Serra de Daró, Setcases, Sant Bartomeu del 
Grau,  Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Sta. M. de Corcó, Torelló, Vic, Ullà, 
Ultramort, Consell Comarcal del Ripollès. 
 
 

Ordre del dia 

 
 
1. Benvinguda a càrrec de I’I·lma. Sra. Anna Pagans i Gruartmoner, alcaldessa de Girona. 
2. Constitució de l’Assemblea. 
3. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (17 de desembre de 2005). 
4. Informe de gestió. 
5. Donar compte d’acords adoptats pel Consell de Govern. 
6. Acord de delegació de la competència per substituir els membres del Consell de Govern. 
7. Aprovació del Compte General de l’exercici 2005. 
8. Aprovació del pressupost i la plantilla de l’exercici 2007. 
9. Mocions o temes per urgència. 
10. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- BENVINGUDA. 
 
Dóna la benvinguda a tots els assistents el senyor Francesc Camps que, en la seva qualitat de 
president del consorci, també agraeix a l’alcaldessa de Girona senyora Anna Pagans i al senyor 
Manuel Hernández president de l’ACA que assisteix en qualitat de representant del conseller de 
Medi Ambient que no ha pogut assistir a la sessió. 
 
Seguidament el senyor Camps fa una pinzellada a la tasca desenvolupada pel consorci en l’últim 
any assenyalant la importància de la mateixa pel què fa a les accions de patrimoni cultural i de 
suport als ajuntaments per emprendre accions sobre el territori en aquest camp. Seguidament 
assenyala la importància que ha tingut el desenvolupament del Pla de Foment Turístic tal com es 
posarà de manifest al llarg de l’assemblea, així com la feina desenvolupada fent de pont entre els 
ajuntaments i les administracions superiors en l’àmbit del territori fluvial i la matèria que li és 
pròpia. Seguidament assenyala les línies de futur que, al seu parer, han de marcar l’activitat del 
consorci i que passen necessàriament per incrementar els contactes amb els ajuntaments i assumir 
nous reptes d’intervenció en el territori com ara assumint competències en matèria de sanejament 
d’aigües. Afegeix que també caldrà clarificar i consolidar les relacions amb el Departament de Medi 
Ambient i, en aquest sentit esmenta les converses que en aquest moment es troben en una fase 
molt avançada per tal de concretar el conveni regulador de les relacions ordinàries entre aquests 
dos organismes. 
 



El senyor Camps agraeix la feina que han portat a terme els tècnics i els col·laboradors del 
consorci i seguidament dóna la paraula al senyor Manuel Hernández que en la seva qualitat de 
director de l’ACA comença per excusar la presència del senyor Francesc Baltasar, conseller de Medi 
Ambient i Habitatge que, malgrat el seu interès, no ha pogut assistir a l’assemblea. 
 
El senyor Hernández assenyala en el seu parlament d’introducció de l’assemblea la importància del 
fòrum que representa el consorci Alba Ter per tractar els temes relacionats amb el territori per on 
circula el Ter i els seus afluents i afegeix que, en matèria hidràulica, es constata la necessitat de 
sumar esforços per gestionar el patrimoni comú que representen els recursos. A continuació  
assenyala els principis generals de gestió del cicle de l’aigua que l’administració ha de tenir sempre 
presents així com la sostenibilitat econòmica, social i natural que conformen un eix estratègic 
derivat de la nova cultura de l’aigua que s’està impulsant des del Departament. Aquests principis 
de gestió també tenen en compte els principis de qualitat de l’aigua i qualitat d’abastament així 
com la participació proactiva de la societat en tot aquest cicle. Acaba senyalant la importància de 
la col·laboració mútua entre l’administració de la Generalitat i les entitats municipals que des de 
plataformes potents, com ara el consorci Alba Ter, poden compartir també l’execució de les 
inversions necessàries per garantir el correcte ús dels recursos d’acord amb els principis 
esmentats. 
 
Seguidament intervé l’alcaldessa de Girona senyora Anna Pagans la qual agraeix la invitació al 
president del consorci i dóna la benvinguda, en nom de la ciutat, a tots els assistents a 
l’assemblea. A continuació fa un repàs de l’aventura que ha significat posar en marxa el consorci 
Alba Ter des dels inicis, allà per l’any 1997 fins a l’actualitat significant la voluntat dels 
ajuntaments que han volgut retornar la dignitat al seu riu amb una clara voluntat de 
desenvolupament també del territori. 
 
La senyora Pagans assenyala que l’objectiu final del consorci és trobar noves eines de cohesió del 
territori partint del fil conductor del Ter i destaca la importància dels projectes que, amb 
independència del seu pes quantitatiu, s’impulsen des del consorci per tal d’anar obtenint la millora 
constant dels recursos a l’entorn del riu. Afegeix que es felicita de manera modesta quan constata 
la vida del consorci Alba Ter com un procés on els ajuntaments reivindiquen un protagonisme 
principal. Acaba el seu parlament agraint especialment la tasca dels tècnics del consorci que 
constitueixen un equip sòlid i indispensable per mantenir aquest procés felicitant-los per la bona 
feina que han portat a terme afegint també el seu desig de què aquest treball es pugui mantenir 
atès que suposa una garantia de futur que, sens dubte, el consorci té en aquests moments ja que 
ha esdevingut fins i tot un model de treball entre el municipalisme. 
 
 
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 ajuntament promotors i la composició final, en funció de les incorporacions posteriors. 
 
El nombre de representants dels ens consorciats que avui assisteixen a l’Assemblea és de 29.  Per 
tant i d’acord amb l’art. 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 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 17 de desembre 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.  INFORME DE GESTIÓ. 
 
Aquest apartat el desenvolupen la senyora Remei Ferrer i el senyor Josep Capellà seguint les fitxes 
del dossier que s’ha lliurat a tots els membres de l’assemblea (annex informe de gestió pàg. 16). 
 
La senyora Ferrer explica les fitxes de les àrees temàtiques d’actuació pel consorci Alba Ter 
assenyalant les principals accions que s’han portat a terme dintre de les àrees de: patrimoni 
natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme i comunicació i sensibilització. 
 
Seguidament explica els principals objectius desenvolupats en el pla de foment turístic del Ter i 
que es concreten en l’execució de la ruta del Ter de la qual en destaca també els objectius fixats. 
Comenta seguidament el desenvolupament de la ruta i la seva implementació territorial. 
 
El senyor Josep Capellà completa aquestes explicacions comentant aspectes de la ruta pel què fa  
a la vialitat, la senyalització, els trams de la ruta per l’interior de nuclis urbans i els diversos trams 
de desenvolupament d’aquesta infrastructura. 
 
Assenyala finalment les característiques tècniques i geogràfiques de la ruta i les accions que 
s’hauran d’emprendre posteriorment a l’execució de la mateixa per tal de documentar-la i 
publicitar-la adequadament des del punt de vista tecnològic. 
 
Per acabar aquesta intervenció el senyor Capellà explica en detall en què han consistit les accions 
de formació i sensibilització que s’han portat a terme en torn de la ruta del Ter (exposició itinerant 
de patrimoni natural i cultural i accions formatives incloses dintre el projecte tutelat per la fundació 
Biodiversidad). Afegeix també les accions de recuperació i/o valorització d’elements de patrimoni 
cultural vinculat a l’aigua i altres accions executades durant l’any 2006.  
 
El conjunt d’imatges en powerpoint que serveixen de suport als comentaris de la senyora Ferrer i 
del senyor Capellà es clouen amb un llistat dels organismes col·laboradors en totes aquestes 
accions que el consorci ha desenvolupat. 
 
Per acabar el desenvolupament d’aquest punt de l’ordre del dia el senyor Francesc Camps 
assenyala que l’objectiu del consorci, pel què fa accions concretes a emprendre, ha de ser el de 
perseverar en la sol·licitud dels projectes LIFE i també entrar amb més iniciativa en temes de 
preservació del medi natural, sol·licitant competències en matèria de depuradores i de gestió 
d’infrastructures en què els ajuntaments petits no tenen prou capacitat de gestió i on no hi ha 
estructura supramunicipal que les puguin assegurar. 
 



L’assemblea dóna el seu vistiplau a l’informe de gestió presentat. 
 
5.- DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN. 
 
Vistos els següents acords aprovats pel Consell de Govern en data 14 de setembre de 2006 i 
recollits en l’acta corresponent: 
 

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

 
 Acord relatiu a la substitució del representant de l’Ajuntament de Bescanó. S’aprova el 

canvi de representant acordat per l’Ajuntament de Bescanó, substituint la Sra. Remei Ferrer 
i Costa per la Sra. Maria Pujades i Ferrer. 

 
 Acord relatiu a la desacumulació de les funcions de gerència. S’aprova la desacumulació de 

tasques de gerència en el Director Tècnic Administratiu de l’ens, el Sr. Jordi Comas Codina. 
 

 Acord de nomenament de personal funcionari eventual.  
S’aprova nomenar la Sra. Remei Ferrer i Costa gerent del Consorci Alba-Ter, la qual 
prestarà els seus serveis en règim de personal funcionari eventual, categoria personal de 
confiança, amb una dedicació efectiva equivalent a mitja jornada (20 hores setmanals) i 
unes retribucions brutes mensuals de 1000 euros.  

 
 Acord d’autorització de compatibilitats de personal. 

S’aprova autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Remei Ferrer i Costa per a 
l’exercici d’una activitat privada declarada compatible amb la seva activitat principal en el 
sector públic. 

 
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. 
 
L’assemblea es dóna per assabentada dels acords adoptats pel Consell de Govern  
 
 
6.- ACORD DE DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER SUBSTITUIR ELS MEMBRES DEL 
CONSELL DE GOVERN. 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que s’ha redactat d’acord amb els següents termes: 
 

1. Per acord de l’Assemblea General de 4 d’octubre de 2003 es va procedir al nomenament 
dels membres del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter. 

  
2. Per acords del Consell de Govern del consorci de data 14 de setembre de 2006 es va 

procedir al nomenament de la vocal del Consell, senyora Remei Ferrer com a gerent de 
l’ens. Aquest fet va coordinar-se amb els acords de l’Ajuntament de Bescanó nomenant a la 
senyora Maria Pujadas i Ferrer com a representant d’aquest municipi al Consell de Govern 
del consorci. 

  
3. La substitució automàtica dels representants municipals com a membres del Consell de 

Govern del Consorci Alba Ter no està clarament disposada als estatuts de l’entitat per la 
qual cosa cal concretar aquest règim mitjançant acords de l’Assemblea General. 



  
Fonaments de dret 
  

1. L’art. 10 apartat e) dels estatuts del consorci Alba Ter atribueix la competència pel 
nomenament dels membres del Consell de Govern a l’Assemblea General. 

2. L’art. 11.2 dels estatuts del consorci determina que la representació de les persones 
nomenades pels ens consorciats ve condicionada pel caràcter electiu del càrrec al si de 
cadascuna de les corporacions. 

3. L’art. 12 dels estatuts del consorci estableix la composició del Consell de Govern. 
  
Atenent als antecedents de fet exposats i els fonaments de dret aplicables,  a proposta de la 
presidència es demana a l’Assemblea General l’adopció dels següents 
  

ACORDS: 
  
Primer.- Interpretar la facultat de l’Assemblea General de nomenament dels membres del Consell 
de Govern ve referida, no tant a les seves condicions personals sinó al caràcter de representants 
concrets de cada ens consorciat, de tal manera que, si es produís la substitució d’algun d’aquests 
representants per part dels ajuntaments o consells comarcals que els han nomenat, s’entengui 
produïda automàticament la seva substitució al si del Consell de Govern sense necessitat de nou 
acord de l’assemblea general. 
  
Segon.- Ratificar els acords de substitució de la senyora Remei Ferrer com a representant de 
l’Ajuntament de Bescanó per la senyora Maria Pujadas i Ferrer i ratificar, en conseqüència de la 
interpretació donada a l’acord anterior el nomenament de la sra. Maria Pujadas i Ferrer com a nou 
membre del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter. 
  
Tercer.- Notificar aquests acords a les sres. Remei Ferrer i Maria Pujadas. 
 
En torn d’explicació de la proposat el sr. Secretari explica les raons tècniques de la mateixa i la 
justificació que es desprèn dels propis estatuts per tal de considerar-la adequada per la bona 
marxa dels òrgans de govern. 
 
L’assemblea aprova per unanimitat els acords anteriors. 
 
7.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2005. 
 
La interventora del consorci senyora Rosa M. Melero presenta la proposta d’acord que s’ha 
redactat amb els termes següents: 
 
“Format per la Intervenció el Compte General del Consorci Alba-Ter corresponent a l'exercici de 
2005, per Decret de la Presidència, de data 14 de maig de 2006, es va incoar expedient per a la 
seva aprovació. 
 
En la mateixa data, 14 de maig de 2006, 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 20 juny de 2006, 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. 147, de 2 d’agost de 2006, i al 



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 181, de 19 de juliol de 2006, i al tauler d’anuncis 
de la corporació, 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 2005. 
 
El Compte General del Consorci Alba-Ter corresponent a l’exercici de 2005 conté la següent 
documentació: 
 
 
a) Estats i comptes anuals: 
 

- Balanç de Situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 460.967,73 Euros, un passiu de 
460.967,73 Euros i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 42.494,46 Euros. 

- Compte de Resultats: en tancar l’exercici dóna un guany de 42.494,46 Euros. 
- Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 

202.879,14 Euros, unes obligacions pendents de pagament de 153.516,23 Euros i un 
resultat pressupostari ajustat de 136.136,27 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 
5.801,52 Euros i obligacions pendents de pagament de 0 Euros. 

- Estat de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna unes existències de 209.531,74 Euros. 
 
b) Annexos als estats i comptes anuals: 
 

- Balanç de Comprovació: en tancar l’exercici dóna un total en el deure de 5.993.298,00 
Euros i un total en l’haver de 5.993.298,00 Euros. 

- Estat de Romanent de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 154.288,72 Euros i un romanent de tresoreria afectat a despeses 
amb finançament afectat de 104.605,93. 



- Estat de situació i moviment d’operacions no pressupostàries de Tresoreria: en tancar 
l’exercici dóna un saldo pendent de pagament de 4.663,37 Euros i un saldo pendent de 
cobrament de 161,60 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 425.497,06 Euros i un total de despeses de 425.497,06 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 8. 

 
Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes el Compte General del Consorci corresponent a 
l'exercici de 2005. 
 
Sense que se susciti debat l’assemblea aprova per unanimitat el compte general del consorci per 
l’any 2005 d’acord amb els termes expressats.  
 
 
8.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2007. 
 
Pressupost del consorci Alba-Ter per a l'any 2007 
 
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 2007 per un 

import de 239.271,03 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 
2007 per una quantitat total de 239.271,03 Euros amb el detall per capítols que tot seguit 
s’especifica: 
 

PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2007  

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  

  Euros 

Cap. III Taxes i altres ingressos 300,00 

Cap. IV Transferències corrents 212.561,03 

Cap. V Ingressos patrimonials 10,00 

Cap. VII Transferències de capital 26.400,00 

   

TOTAL  239.271,03 

   

ESTAT DE DESPESES  

  Euros 

Capítol I Personal 143.333,03 

Capítol II Béns corrents i serveis 68.838,00 

Capítol III Despeses financeres 400,00 

Capítol IV Transferències corrents 300,00 

Capítol VI Inversions reals 26.400,00 

   

   

TOTAL  239.271,03 
 
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 2007  

   

FUNCIONAL 121 SERVEIS GENERALS   

Codi Descripció Crèdits inicials  

121-11000 Personal eventual (gerent) 14.000,00 

121-13000 Personal laboral 56.870,33 

121-14100 Personal AODL 38.657,92 

121-16000 Quotes Seguretat Social 33.804,78 

121-20200 Lloguer oficines Consorci 6.250,00 



121-22000 Material oficina 5.000,00 

121-22001 Publicacions i subscripcions  1.000,00 

121-22200 Comunicacions telefòniques 4.000,00 

121-22201 Comunicacions postals 1.000,00 

121-22601 Despeses protocolàries i de representació 1.000,00 

121-23000 Dietes membres consell de govern 6.000,00 

121-22603 Despeses jurídiques i econòmiques 6.288,00 

121-22609 Despeses de gestoria 2.000,00 

121-22706 Estudis i treballs tècnics 6.000,00 

121-23100 Locomoció 3.500,00 

121-22602 Publicitat i propaganda 2.000,00 

121-31000 Despeses financeres 300,00 

121-34900 Interessos de préstecs 100,00 

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

121-62600 Adquisició de sistemes d'informació 1.000,00 

  TOTAL FUNCIONAL 121 189.071,03 

   

FUNCIONAL 533A  Recuperació d'espais naturals   

Codi Descripció Crèdits inicials 

533A-22706 Estudis i treballs tècnics 500,00 

533A-61100 Restauració d'espais naturals 24.000,00 

  TOTAL FUNCIONAL 533A 24.500,00 

   

FUNCIONAL 533B  RUTA DEL TER   

Codi Descripció Crèdits inicials 

533B-22706 Estudis i treballs tècnics 800,00 

533B-60000 Execució d'actuacions  1.400,00 

  TOTAL FUNCIONAL 533B 2.200,00 

   

FUNCIONAL 551  Difusió del Patrimoni Cultural   

Codi Descripció Crèdits inicials 

551-22602 Publicitat i propaganda 10.000,00 

551-23100 Locomoció 1.500,00 

551-22606 Reunions i conferències 12.000,00 

  TOTAL FUNCIONAL 551 23.500,00 

    

  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 239.271,03 

   

   

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2007   

   

Codi Descripció   

34000 Tramitació de projectes 100,00 



34001 Subministrament d'informació 100,00 

39904 Vendes Atles 100,00 

  TOTAL CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos 300,00 

   

Codi Descripció   

45400 Aportació Aigües Ter Llobregat 36.000,00 

45500 Subvenció del Departament de Treball (AODL) 40.912,45 

45506 Fons de Cooperació Local de Catalunya 17.400,00 

46200 Aportacions ens adherits 58.498,58 

46201 Diputació de Barcelona 24.000,00 

46202 Diputació de Girona 24.000,00 

49000 Subvenció Interreg IIIB Medocc  11.750,00 

  TOTAL CAPÍTOL 4 Transferències corrents 212.561,03 

   

Codi Descripció   

52000 Interessos de dipòsits 10,00 

  TOTAL CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 10,00 

   

Codi Descripció   

76200 Cofinançament d'ens adherits per a projectes 14.400,00 

76101 Subvenció Diputació de Girona per a projectes 12.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 7 Transferències de capital 26.400,00 

   

  TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 239.271,03 

 
 
PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2007 
 
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 

2007, 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  
 

Denominació Grup Plaça Vacant 

Director/a de projectes A 1 1 

Director/a tècnic administratiu B 1 1 

Tècnic/a de dinamització B 1 1 

Tècnic/a de projectes B 1 1 

 
 
Personal funcionari eventual 
 
 

Denominació Grup Plaça Vacant 

Gerent - 1 - 

 
 
 
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’ambdues propostes el senyor Josep Musellas, en la seva qualitat de 
responsable de l’àrea econòmica del consorci, comenta les principals magnituds previstes en el 
pressupost pel 2007 així com les places que composen la plantilla del consorci. Demana que consti 



en acta l’agraïment a l’Ajuntament de Manlleu per l’avançament de fons que ha permès una gestió 
de la tresoreria de l’entitat apropiada al mateix temps que expressa el seu convenciment de què, 
un cop superada la situació econòmica més delicada per l’absència de recursos ordinaris constants, 
el consorci pugui encarar una etapa d’activitat on aquest suport financer ja no sigui necessari. 
 
El senyor Francesc Camps afegeix que la confecció dels pressupostos s’ha fet amb criteris realistes 
perquè la manera de fer sempre ha estat d’incorporar les modificacions mitjançant els expedients 
oportuns quan les diverses circumstàncies econòmiques s’han anat concretant al llarg de l’exercici 
 
 
Posades a votació les dues propostes s’aproven per unanimitat. 
 
 
9.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No hi ha cap tema per incloure a aquest punt de l’ordre del dia. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest apartat es fa constar que el senyor Ponç Feliu respon a una intervenció relativa a 
la xarxa de custòdia del territori explicant en què consisteix aquesta iniciativa i quins són els seus 
objectius principals. 
 
El senyor Francesc Camps també explica responent a una altra intervenció el calendari previst per 
la posada en funcionament de la ruta del Ter partint de la previsió de què, sobrepassada la 
setmana santa del 2007 les accions de senyalització s’hauran d’anar concretant fins la seva total 
implantació al territori. 
 
Responent a una intervenció de la senyora Isabel Salamanya que no considera coherent amb els 
antecedents del consorci l’acord de substitució dels membres del Consell de Govern que s’ha 
aprovat, el senyor secretari comenta que es tracta d’una previsió bàsicament d’ordre tècnic que té 
coherència amb les previsions estatutàries de l’entitat i que té com objectiu tenir un recurs per 
quan es produeixen substitucions automàtiques sense que això així d’implicar la convocatòria 
específica de l’assemblea. Òbviament aquestes previsions es tindran en compte a l’hora de 
redactar els acords futurs de nomenament dels membres del Consell de Govern del consorci. 
 
Finalment i cloent l’assemblea general el senyor Francesc Camps agraeix la presència de tots els 
representants dels ajuntaments, consells comarcals i ens consorciats així com dels convidats i 
altres persones interessades que han participat en l’acte. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Antoni Sala, gerent del consorci aigües Ter-Llobregat, que 
recorda que un dels objectius de l’administració hidràulica de Catalunya és el de retorn dels cabals 
ecològics i dels recursos que actualment són objecte de transvasament per consum a les conques 
originàries que el generen, al mateix temps que expressa la voluntat de l’ens que representa de 
col·laborar amb els objectius que es plantegen des del consorci Alba Ter. 
 
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. 
 


