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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 05/04 
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 de setembre de 2004 
Horari: d’ un quart de 7 de la tarda fins a dos quarts de nou del vespre 
Lloc: L’Estartit (Torroella de Montgrí) 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. (President) 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu 
Ajuntament de Flaçà: Sr.Vicenç G. Cara 
 
Excusen l’absència els senyors Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de Vilallonga de Ter), 
Pere Prat i Boix (Ajuntament de Manlleu) i la senyora Maria Carme Brugarola i Areñas 
(Ajuntament de Ripoll). 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora: Sra. Rosa Maria Melero  
 
Tècnics:  Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu i Gerent en funcions),  
Elisenda Currius i Soler (Tècnica de comunicació), Dolors Roset i Pagès (Directora de 
projectes). 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Evolució dels projectes per àrees de treball. 
 

 Promoció econòmica i turisme. 
2.1.1 Pla de Foment Turístic del riu Ter. 

 
 Patrimoni cultural 

 Projecte Interreg IIIB Medoc. 
 

Patrimoni natural 
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 Selecció de projectes per a l’Interreg IIIa. 
 Procés de selecció per a la contractació d’un AODL per a la dinamització de 

les actuacions territorials del Consorci. 
 Convocatòria del programa LIFE Natura. 
 

 Sensibilització i educació ambiental. 
 Propostes sobre la distribució de l’Atles. 
 Informació sobre les jornades del riu Ter. 
 Assistència a l’entrega del premi internacional de Dubai. 
 
3. Qüestions relatives a l’adhesió del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. 
 
4. Evolució de les aportacions dels ens consorciats i distribució del Fons de cooperació 

local de Catalunya. 
 
5. Acords per a la compensació de crèdits amb els ajuntaments de Manlleu i de Celrà. 
 
6. Mocions o temes per urgència. 
 
7. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Manlleu, 8 de juliol de 2004). 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’esborrany de 
l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 8 de juliol de 2004 (Manlleu) que ja ha 
estat tramesa a tots els membres del Consell de Govern juntament amb la convocatòria. 
Atès que cap dels assistents oposa cap objecció al redactat de l’esmentat esborrany, l’acta 
es dóna per aprovada per unanimitat. Tot seguit el President ordena la transcripció de 
l’acta al llibre corresponent. 
 
Es fa constar que com a suport als temes que es tractaran a la reunió es lliura a tots els 
assistents un dossier que porta per indicació: “Consell de Govern Consorci Alba-Ter 
Torroella de Montgrí 28 de setembre de 2004” i que recull la informació relativa a cada 
punt de l’ordre del dia. Per tal de no duplicar aquesta informació, en aquesta acta s’anirà 
fent referència als diversos apartats d’aquest dossier quan s’escaigui. 
 
2.- EVOLUCIÓ DELS PROJECTES PER ÀREES DE TREBALL. 
 
2.1 Promoció Econòmica i Turisme 

2.1.1 Pla de Foment Turístic del riu Ter 
 
El senyor Francesc Camps explica la proposta de conveni que proposa la Direcció General 
de Turisme (pàgines 4 a 7) del dossier de la sessió, comenta igualment els principals 
extrems d’aquest document (actuacions que van a càrrec del Consorci i gestió del pla de 
foment). Es fa especial esment del que preveu la clàusula 5a pel que fa a la contractació 
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del gerent del pla i de les funcions i composició de la comissió de seguiment del pla. El 
Consell valora la importància i urgència de l’aprovació d’aquest conveni i s’aprova el seu 
text tot facultant al president per a la seva signatura. 
 
El president de Consorci comenta en relació a aquest mateix tema les gestions efectuades 
pel senyor Pere Prat davant de la Diputació de Barcelona a fi de comprometre una 
aportació ordinària anual per les despeses d’estructura del Consorci. Caldrà sincronitzar les 
actuacions derivades del Pla de foment turístic amb les que porten a terme els consorcis 
turístics on hi participa la Diputació. 
 
S’acorda l’obertura del tràmit pel concurs públic de selecció del gerent del pla, les bases 
del qual s’aprovaran a la propera sessió del Consell. 
 
Seguidament el Consell enceta un debat sobre el finançament del pla del qual es conclou 
la necessitat de concretar el finançament pendent. 
 
2.2. Patrimoni cultural 

2.2.1 Projecte Interreg IIIB Medoc. 
 
S’informa de la segona convocatòria efectuada dintre d’aquesta iniciativa europea i de 
l’interès que han mostrat els líders que pertanyen a l’Estat Italià per tal de reiterar la 
petició que en una primera instància va ser rebutjada. En tot cas la previsió és que 
s’aprovaran dos projectes per tot l’Estat Espanyol dels quals n’hi ha dos, dels que es 
presentaran, que corresponen a l’àmbit de Catalunya. 
 
Un cop debatut l’abast d’aquesta proposta el Consell adopta l’acord de presentació de la 
sol·licitud del Consorci Alba-Ter a aquesta iniciativa segons les dades següents:  
 

ACORD DE COFINANÇAMENT DEL PROJECTE ANOMENAT BLUE (BUILD RIVER 
LANDSCAPE ACROSS UNITED EUROPE) QUE ES PRESENTA A LA INICIATIVA 
COMUNITÀRIA INTERREG IIIB MEDOCC 

 

El Consorci Alba-Ter participa com a soci d’un projecte de turisme sostenible anomenat 
Blue (Build river Landscape across United Europe) liderat per la D.G. de Cultura de la 
Regió de Llombardia (Itàlia). 

Aquest projecte es presenta a la convocatòria de la iniciativa comunitària Interreg IIIB 
Medocc, finançada amb fons FEDER. En el marc d’aquest projecte el Consorci Alba-Ter 
presenta un pressupost de 250.000 €. 

Atès que per al cas concret de l’Estat Espanyol, els fons FEDER financen en un 50% els 
projectes presentats.  

Atès que el 50% restant s’ha de garantir mitjançant un compromís financer a partir d’un 
acord del Ple de la Corporació Municipal. 

Es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER- Adoptar el compromís d’aportar 125.000 € per finançar el 50% del pressupost 
que el Consorci Alba-Ter presenta en el marc del projecte anomenat Blue (Build river 
Landscape across United Europe). 

SEGON- Facultar a la Presidència per a la signatura i realització de les gestions 
necessàries. 

TERCER - Comunicar aquest acord a l’Autoritat de Gestió Medocc mitjançant transmissió 
del certificat d’aquest acord, als efectes oportuns i en el mínim temps possible. 

QUART – Presentar aquests acords per a la seva ratificació per part de l’Assemblea 
General del Consorci Alba-Ter en la primera sessió que celebri, a efectes de control de 
legalitat ja que l’adopció d’aquests acords estan motivats per raons d’urgència. 
 
 
2.3 Patrimoni natural 

2.3.1.  Selecció de projectes per a l’Interreg IIIA. 
 
Es constata que els ajuntaments integrants del Consorci han presentat pocs projectes a 
aquesta iniciativa i es debaten en detall cadascun dels projectes presentats. 
 
S’acorda intensificar els contactes amb els ajuntaments a fi de que presentin projectes que 
es puguin encabir a l’Interreg IIIA. 
 

2.3.2. Procés de selecció per a la contractació d’un AODL per a la dinamització de  
les actuacions territorials del Consorci. 

 
El Consell de Govern examina el document que figura a la pàgina 9 del dossier de la sessió 
i que porta per títol “Objectius del Pla de Treball de l’AODL de dinamització de les 
actuacions territorials del Consorci Alba Ter”. 
 
El Consell acorda l’aprovació del Pla de treball així com l’acord de selecció i proposta de 
contractació d’aquest AODL un cop s’ha confirmat el seu atorgament per part del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
 
 

2.3.3. Convocatòria del programa LIFE Natura. 
 
La senyora Dolors Roset proposa presentar una sol·licitud a la convocatòria del programa 
LIFE Natura de l’any 2005. Aquest projecte consistiria en recuperar el cranc de riu a les 
rieres de la conca fluvial del riu Ter. Per tal de tenir garanties d’èxit cal iniciar aviat les 
gestions pertinents, és per això que s’exposa davant del Consell de Govern, a qui es 
mantindrà informat sobre qualsevol novetat al respecte. 
 
2.4. Sensibilització i educació ambiental. 

2.4.1 Propostes sobre la distribució de l’Atles. 
 
Es pren en consideració el llistat de persones a qui s’ha fet arribar un exemplar de l’atles 
impulsat pel Consorci amb la col·laboració de la Fundació AGBAR (pàgines 11, 12 i 13 del 
dossier de la sessió). 
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Després d’un debat sobre el tema es concreten les accions relatives a la venda d’aquest 
producte i els punts on aquesta venda s’ha de portar a terme. Es comenten així mateix les 
accions que s’han previst per a la presentació d’aquests atles. 
 

2.4.2. Informació sobre les jornades del riu Ter. 
 
Per part de la presidència del Consorci s’esglossa la informació sobre les jornades que 
s’han previst pels dies 6, 13, 20 i 27 de novembre (informació a les pàgines 14, 15 i 16 del 
dossier de la sessió). 
 
El consell de Govern debat sobre les diverses accions de difusió que tenen per objectiu 
obtenir el màxim de participants en aquestes jornades. 
 

2.4.3. Assistència a l’entrega del premi internacional de Dubai. 
 
El Consell debat les condicions de representació del Consorci en el lliurament d’aquests 
premis i valora les diverses possibilitats en funció dels interessos i disposició dels membres 
del Consell que han mostrat interès en assumir-la. 
 
S’acorda que tan bon punt s’hagin concretat les persones que volen assistir a l’acte de 
lliurament del premi es porti a terme les actuacions necessàries per fer possible 
l’assistència sense que el nombre d’inscrits previstos inicialment per Dubai sigui un 
obstacle a l’assistència dels membres que hi mostrin interès. 
 
 
3. QÜESTIONS RELATIVES A L’ADHESIÓ DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
DE LA GENERALITAT 
 
Per part del secretari del Consorci s’informa al Consell de les previsions estatutàries 
relatives a la possibilitat d’integració a l’ens per part del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Debatuda aquesta proposta s’acorda fer arribar el marc de l’adhesió a la Conselleria i que, 
de concretar-se la sol·licitud d’adhesió aprovada per l’òrgan competent de la Conselleria, 
es faci proposta d’aprovació a l’assemblea general en la primera sessió que celebri.  
 
 
4. EVOLUCIÓ DE LES APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS I DISTRIBUCIÓ 
DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA. 
 
El Consell fa un repàs de l’estat de cobrament de les aportacions dels ens consorciats i, 
atenent a la iniciativa del Departament de Governació, pel que fa a la distribució del fons 
de cooperació local de Catalunya i la possibilitat que hi ha d’aplicar-lo en un percentatge al 
finançament del Consorci, acorda que per l’exercici 2005 s’informarà d’aquesta possibilitat 
a tots els ajuntaments que en formen part. (Model d’ofici informatiu a la pàgina 20 del 
dossier de la sessió). 
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El consell també pren en consideració els contactes mantinguts amb els membres que 
encara no han fet la seva aportació amb la finalitat que, abans de final d’any, es faci 
aquest pagament. 
 
 
5.- ACORDS PER A LA COMPENSACIÓ DE CRÈDITS AMB ELS AJUNTAMENTS DE 
MANLLEU I DE CELRÀ 
 
Atesa l’especial situació dels ajuntaments de Manlleu i de Celrà pel que fa a la seva 
contribució a les despeses del Consorci i, tal com ja s’ha fet en d’altres ocasions, el Consell 
de Govern adopta els següents acords:  
 

ACORD DE COMPENSACIÓ DE CRÈDITS AMB L’AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

 
 
1. Antecedents de fet: 
 

Segons la informació que es desprèn dels llibres de comptabilitat del Consorci Alba-Ter 
aquest té contret un deute a favor de l’Ajuntament de Manlleu, per al període comprès 
entre febrer de 2001 i juny de 2004, per un import de 10.034,14 euros. 
 
Aquest deute correspon a factures imputades a les següents partides: lloguer de locals, 
comunicacions telefòniques, material d'oficina i subministrament d'electricitat (partides 
20200, 22000, 22200 i 22100). 
 
D'altra banda, l'Ajuntament de Manlleu té pendent aportar la quota al Consorci Alba-Ter 
de l’any 2004, per un import de 3.606,07 Euros. 
 
2. Legislació aplicable 
 
2.1. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària . 
 
2.2. L’article 13.q) dels Estatuts del Consorci Alba-Ter. 
 
2.3. Els articles 63 a 68 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret 
1684/1990, de 20 de desembre (RGR) regula el procediment i requisits que cal seguir per 
efectuar les compenacions de crèdits. 
 
D’acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable i l’informe d’intervenció, es demana 
al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
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ACORDS: 
  
 
Primer.- Compensar els crèdits, especificats en els antecedents de fet d’aquesta proposta 
d’acord reconeguts a favor de l'Ajuntament de Manlleu, amb els dèbits que l’esmentat 
ajuntament té amb el Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Declarar extingits el deute i el crèdit en la quantitat concurrent, operació de la 
qual resulta un saldo a favor de l’ajuntament de Manlleu de 6.428,07 euros que haurà 
d’ingressar el Consorci Alba-Ter la qual cosa es portarà a terme en el termini de quinze 
dies des de la data d’aquest acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l'Ajuntament de Manlleu als efectes oportuns i en el 
termini  més breu possible. 
 

 
ACORD DE COMPENSACIÓ DE CRÈDITS AMB L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 
 
1. Antecedents de fet: 
 

Segons la informació que es desprèn dels llibres de comptabilitat del Consorci Alba-Ter 
aquest té contret un deute a favor de l’Ajuntament de Celrà per un import de 5.000 euros. 
 
Aquest deute correspon a una bestreta realitzada a favor del Consorci Alba-Ter el mes de 
desembre de l’any 2002 per tal de resoldre un dèficit puntual de tresoreria de l’entitat. 
 
D'altra banda, l'Ajuntament de Celrà té pendent aportar les quotes al Consorci Alba-Ter 
dels anys 2003 i 2004, per un import  global de 2.404,04 Euros. 
 
2. Legislació aplicable 
 
2.1. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
2.2. L’article 13.q) dels Estatuts del Consorci Alba-Ter. 
 
2.3. Els articles 63 a 68 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret 
1684/1990, de 20 de desembre (RGR) regula el procediment i requisits que cal seguir per 
efectuar les compenacions de crèdits. 
 
D’acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable i l’informe d’intervenció, es demana 
al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
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ACORDS: 
 
Primer.- Compensar els crèdits, especificats en els antecedents de fet d’aquesta resolució 
reconeguts a favor de l'Ajuntament de Celrà, amb els dèbits que l’esmentat ajuntament té 
amb el Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Declarar extingits el deute i el crèdit en la quantitat concurrent, operació de la 
qual resulta un saldo a favor de l’ajuntament de Celrà de 2.595,96 euros que haurà 
d’ingressar el Consorci Alba-Ter la qual cosa es portarà a terme en el termini d'un mes des 
de la data d'aquesta resolució. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Celrà als efectes oportuns i en el 
termini  més breu possible. 
 
 
 
6.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
A proposta de la Interventora del Consorci el Consell pren en consideració el següent 
acord: 
 
6.1.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST  
 
 

PROPOSTA D’ACORD  
 
 
“1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a 
les quals no existeix crèdit pressupostari, es necessita tramitar l’expedient de crèdit 
extraordinari  que cal finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria amb finançament 
afectat. 
 
Despeses a finançar: 
 
Crèdits extraordinaris : 
 

NÚM 
PARTIDA 

CONCEPTE PARTIDA CRÈDIT INICIAL 

533F 22602 Publicitat i propaganda 21.617,09 

   
   

   

 TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 21.617,09 

 
Finançament: 
 
Romanent líquid de tresoreria: 
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87002 Romanent líquid de tresoreria  21.617,09 

   

 TOTAL FINANÇAMENT 21.617,09 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
1.- D’ acord amb l’ article 177.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’ aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en relació amb l’ 
article 35 segon paràgraf del RD 500/1990, de 20 d’ abril, que la desenvolupa en matèria 
pressupostària i comptable els crèdits extraordinaris són aquelles modificacions del 
Pressupost de despeses mitjançant les quals s’assigna  crèdit per a la realització d’una 
despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins a l’ exercici següent i pel que 
el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d’ ampliació. 
 
2.- D’ acord amb l’article177.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ 
aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en relació amb l’article 
36.1.a) del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i 
comptable els crèdits extraordinaris es podran finançar indistintament, entre d’altres 
recursos, mitjançant Romanent Líquid de Tresoreria. 
 
3.- D’acord amb l’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ 
aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en relació amb l’article 
37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i 
comptable, la proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel 
President a l’aprovació del Consell de Govern del Consorci. 
 
4.- D’acord amb l’ article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’ aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en relació amb l’ 
article 38.1 i 38.2 del RD 500/1990, de 20 d’ abril, que la desenvolupa en matèria 
pressupostària i comptable, l’aprovació dels expedients per l’Assemblea General es 
realitzaran amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els Pressupostos, havent de 
ser executius dins del mateix exercici que es varen autoritzar. 
En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris seran d’aplicació les 
normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels 
Pressupostos de la Entitat Local. 
 
Vistos els informes de la Interventora, de data 27 de setembre de 2004. 
 
En base a aquests antecedents, 
 
Es proposa al Consell de Govern: 
 
1. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari  – modificació 2/04 - que cal 

finançar  mitjançant   romanent líquid de tresoreria amb finançament afectat. El 
pressupost, un cop modificat, quedarà desglossat per capítols de la següent manera: 

 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2004 

(després de la modificació) 
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A) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Cap. III-Taxes i altres ingressos...................................................200,00   € 
Cap. IV-Transferències corrents............................................202.146,80  € 
Cap. V -Ingressos patrimonials.........................................................1,00  € 
Cap. VII -Transferències de capital.........................................97.800,00   € 
Cap. VIII - Actius financers......................................................21.617,09   € 
 TOTAL ....................................................................... 321.764,89  € 
 
B) ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. I -  Despeses de personal.............................................82. 892,94   € 
Cap. II - Despeses en béns corrents i serveis.......................92.664,16   €  
Cap. III -Despeses financeres..................................................1.900,00   € 
Cap. VI -Inversions reals........................................................97.800,00  € 
 
 TOTAL...................................................................... 275.257,10  €  
 
 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant 

edicte en el tauler d’anuncis i en els Butlletins Oficials de la Província de Girona i de 
Barcelona. 

 
3. En cas de no presentar-se reclamacions, aquest expedient es considerarà aprovat 

definitivament. En cas contrari, el Consell de Govern disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
4. Presentar aquest acord per a la seva ratificació per part de l’Assemblea General del 

Consorci en la primera sessió que celebri, als efectes de control de legalitat. 
 
Després d’un debat del Consell sobre el procediment per a la presentació d’aquest tipus de 
propostes que tenen un contingut de procediment ordinari i escoltats els criteris a tenir en 
compte en aquesta matèria i que manifesta el responsable d’hisenda, sr. Musellas, la 
proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
Dintre d’aquest apartat el gerent en funcions del Consorci senyor Jordi Comas comenta la 
consulta feta a la xarxa de custòdia del territori sobre la duplicitat de quotes en el cas que 
la nostra entitat s’adhereixi a aquesta iniciativa de la qual també formi part algun dels 
seus membres. S’acorda l’elaboració d’un conveni que aclareixi els termes d’aquesta 
adhesió per tal que es pugui aprovar a la propera sessió del Consell. 
 
Respecte a la visita que s’ha consensuat amb membres de l’ACA es comenta que encara 
no s’han decidit les dates i es comenten les diverses gestions que s’estan portant a terme 
per tal que es pugui realitzar aquest contacte. 
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El consell debat les disfuncions que s’han observat en temes de protocol i de difusió en 
actes organitzats pel Consorci i a proposta del senyor Josep Musellas el Consell de govern 
acorda designar el senyor Vicenç G. Cara com a responsable polític per temes de difusió. 
 
Finalment el senyor Francesc Camps informa dels contactes mantinguts amb l’Ajuntament 
de Salt a fi d’instal·lar la seu administrativa del Consorci en un dels espais rehabilitats de 
l’antiga “Coma Cros”. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a tres quarts de dues de la 
tarda del dia esmentat a l’encapçalament. De tots els extrems tractats i dels debats i 
acords adoptats, n’aixeco acta que serà signada pel Sr. President, juntament amb mi que 
en dono fe. 
 
 


