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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 01/05 
Caràcter: Ordinari 
Data: 17 de febrer de 2005 
Horari: de les 5 i 10 a les 7 de la tarda.  
Lloc:  Bescanó 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix. 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Bescanó: Remei Ferrer i Costa  
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Ripoll: Maria Carme Brugarola i Areñas  
 
Excusen l’absència: els senyors Genís Dalmau i Burguès (Ajuntament de Torroella de 
Montgrí), Vicenç G. Cara (Ajuntament de Flaçà) i Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de 
Vilallonga).  
 
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) i la Sra. Teia Puigvert (Tècnica de projectes). 
 
Es fa constar també que assisteix en qualitat d’oient la regidora responsable de l’àrea de 
joventut de l’ajuntament de Bescanó senyora Maria Pujadas i Ferrer. La senyora Pujadas 
substituirà la senyora Ferrer que no podrà assistir per raons personals a les properes 
sessions del consell de govern.  
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Ratificacions de convenis i decrets de presidència (conveni Celrà, conveni FEDER 

Campdevànol). 
3. Donar compte de les modificacions en el pressupost de 2004. 
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2004 i proposta de 

pressupost per al 2005. 
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5. Estat actual dels principals projectes per àrees de treball: patrimoni natural, 
patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, comunicació i sensibilització 
ambiental. 

6. Proposta d’acord sobre l’adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori. 
7. Proposta d’acord per demanar una subvenció a la Diputació de Girona per publicar 

el llibre “El Tresor del Ter”. 
8. Preparació de la propera Assemblea General. 
9. Valoració de l’assistència a l’acte d’entrega de premis de Dubai. 
10. Mocions o temes per urgència. 
11. Precs i preguntes. 

 
Abans de l’inici de la sessió pròpiament dita el president senyor Francesc Camps dóna la 
benvinguda a la nova tècnica del consorci, senyora Teia Puigvert desitjant que la seva 
feina sigui profitosa i agraint-li d’entrada el seu esforç. 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Girona, 30 de novembre 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 30 de novembre de 2004 (Girona) 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. 
 
Per indicació del senyor Camps i atenent a la intervenció del senyor Musellas es posa de 
manifest que encara hi ha alguns temes pendents dels que consten a l’acta de la sessió 
anterior i s’insisteix en què cal ser més curosos amb el compliment de les obligacions 
adoptades a les sessions. 
 
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 
Bescanó 17 de febrer de 2005” 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.- RATIFICACIONS DE CONVENIS I DECRETS DE PRESIDÈNCIA (CONVENI 
CELRÀ, CONVENI FEDER CAMPDEVÀNOL). 
 
En el dossier de la sessió que s’ha lliurat a tots els membres del Consell consten a les 
pàgines 4 i 5 els decrets de presidència relatius a l’actuació d’urbanització del passeig de 
Can Branques cofinançada pel FEDER a l’ajuntament de Campdevànol i el conveni per la 
reforestació de terres agrícoles i arranjament de la vegetació de ribera al marge dret del 
riu Ter corresponent a l’ajuntament de Celrà. Aquesta última proposta s’integra en el 
conveni signat entre el Consorci i la Diputació de Girona. 
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En relació a aquests decrets el senyor Camps explica que la iniciativa de l’Ajuntament de 
Campdevànol és l’única que s’ha inclòs dintre del FEDER i que la feina objecte de 
l’actuació ja s’ha portat a terme amb requeriment de difusió conjunta a nom del Consorci. 
Pel que fa al conveni amb Celrà el senyor Camps també explica el contingut dels treballs 
efectuats a fi de no perdre l’ajut obtingut. 
 
El senyor Josep Musellas comenta que caldria establir criteris per donar prioritats a les 
subvencions demanades pels ajuntaments com per exemple els que han cedit la part del 
fons de cooperació al Consorci.  
 
Arran d’aquesta última intervenció s’acorda trametre carta d’agraïment als ajuntaments 
que han cedit el fons de cooperació a ens supramunicipals a favor del Consorci fent-los 
avinent, així mateix, que les seves peticions d’ajuts es prioritzaran en funció de la 
sensibilitat que han mostrat en adoptar aquest acord. 
 
Vistes les anteriors resolucions de presidència el consell de govern adopta per unanimitat 
l’acord de ratificació. 
 
3.- DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DEL 2004. 
 
El dossier de la sessió inclou a la pàgina 7, 8 i 9 les resolucions de presidència de 10 i de 
20 de desembre del 2004 pel qual s’aproven tres modificacions de crèdit: 5/04 (generació 
de crèdit); 6/04 (generació de crèdit) i 7/04 (generació de crèdit) 
 
Per part del gerent en funcions del Consorci senyor Jordi Comas es dóna compte de les 
magnituds de cadascun d’aquests expedients i el consell de govern se’n dóna per 
assabentat. 
 
El senyor Musellas destaca l’equilibri entre ingressos i despeses de les diverses propostes 
de modificació aprovades que tindran una incidència en la liquidació que s’ha d’aprovar 
seguidament. 
 
El consell de govern valora molt positivament la gestió econòmica que posen de manifest 
els diversos expedients de modificació de crèdit que s’acaben d’exposar. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2004 
I PROPOSTA DE PRESSUPOST PER AL 2005. 
 
Per resolució de la presidència de 15 de febrer del 2005 s’ha aprovat la liquidació del 
pressupost del Consorci Alba Ter corresponent a l’exercici del 2004 i que determina un 
resultat pressupostari ajustat de 45.124,39 €, un romanent líquid de tresoreria de 
1.139,28 € i un total de romanents de crèdit de 157.119,60 €. 
 
El Consell de Govern es dóna per assabentat del decret que aprova la liquidació 
expressant la satisfacció per la gestió econòmica que s’ha portat a terme des de l’Àrea 
d’Hisenda del Consorci i que ha permès eixugar el dèficit que s’arrossegava de l’any 
anterior. 
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Finalment el senyor Josep Musellas explica les previsions que s’han fet d’algunes quotes 
pendents com a saldos de dubtós cobrament i s’acorda fer un nou contacte amb 
l’ajuntament de Camprodon que no ha donat resposta al requeriment de la seva quota. 
 
Pel que fa al pressupost previst per l’exercici 2005 i que es presentarà a la propera 
assemblea general per a la seva aprovació, el senyor Josep Musellas presenta l’estat de 
previsions que es recullen a les pàgines 14 i 15 del dossier de la sessió. L’import equilibrat 
de l’esmentat pressupost és de 425.497,06 €.  
 
El senyor Musellas també afegeix que s’inclourà a l’ordre del dia de l’assemblea general 
una proposta d’increment automàtic de les quotes dels ajuntaments segons l’IPC. 
Comenta igualment la necessitat d’establir una taxa de tramitació dels projectes i que es 
prevegi igualment una actualització automàtica dels habitants de cada ajuntament en 
funció de les xifres de població aprovades oficialment i a fi d’establir el tram de població 
de la quota corresponent. També es comenta la necessitat que l’assemblea general 
delegui les funcions per la fixació dels preus públics. 
 
La senyora Remei Ferrer demana que en totes aquestes iniciatives no es trenqui la fe dels 
ajuntaments que s’ha anat incrementant a mesura en què han pogut comprovar l’augment 
de la voluntat del Consorci per actuar en el territori i, per tant, la seva utilitat. 
 
Finalment s’acorda proposar l’actualització automàtica de les quotes segons l’IPC català 
interanual referit al mes d’agost de cada any i deixant per més endavant el tema de 
l’actualització dels trams de població. 
 
5.- ESTAT ACTUAL DELS PRINCIPALS PROJECTES PER ÀREES DE TREBALL: 
PATRIMONI NATURAL, PATRIMONI CULTURAL, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
TURISME, COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL. 
 
La informació d’aquest punt es recull a les pàgines 17, 18 i 19 del dossier de la sessió. La 
senyora Dolors Roset comenta les principals actuacions pel que fa al patrimoni natural 
destacant la redacció del document que porta per títol “Criteris generals i condicions 
tècniques per a la planificació i execució de les actuacions territorials del Consorci Alba Ter 
en els rius Ter i Freser”. Aquest document ha estat elaborat per la senyora Teia Puigvert i 
quan s’hagi enllestit del tot s’aprovarà pel consell de govern previ estudi de tots els seus 
membres. Pel que fa al seguiment de les actuacions de l’INTERREG IIIA es comenta que 
les actuacions s’han d’executar abans del setembre del 2005 i per això s’estan activant els 
contactes amb els ajuntaments. Aquest comentari origina un debat al si del consell sobre 
les diverses possibilitats d’accedir al nivell municipal. 
 
En relació al patrimoni cultural es comenta, a part de la informació que conté el dossier, 
que avui mateix s’ha publicat la convocatòria d’ajuts als quals s’intentarà concórrer per 
completar l’inventari de tot el tram fluvial. També comenten les accions a emprendre per 
tal de facilitar la declaració de bens d’interès cultural com a figures de protecció en l’àmbit 
dels municipis del patrimoni cultural lligat al riu. 
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En relació als projectes de promoció econòmica i turisme es comenten les diverses 
iniciatives que s’estan portant a terme segons relació que figura a la pàgina 18 del dossier. 
 
Els projectes recollits a la pàgina 19 del dossier i relatius a l’àrea de comunicació i 
sensibilització del Consorci es debaten a continuació significant-se de forma especial la 
col·laboració del Consorci en la festa de l’arbre a celebrar a Sant Joan de les Abadesses el 
proper 18 de març al pantà de Cal Gat així com el curs d’estiu de la UdG sobre gestió 
integral de conques fluvials a càrrec de la directora de projectes del Consorci, senyora 
Dolors Roset. 
 
 
6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADHESIÓ A LA XARXA DE CUSTÒDIA DEL 
TERRITORI 
 
“Antecedents de fet: 
 
1.- El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat 
jurídica pròpia, capaç de crear i gestionar serveis o activitats d’interès comú partint 
sempre de la iniciativa social. Les àrees de treball del Consorci Alba-Ter comprenen el 
patrimoni natural, el patrimoni cultural, la sensibilització i l’educació ambientals i la 
promoció econòmica i el turisme en l’àmbit fluvial que configuren els rius Ter i Freser. 
 
2.- La Xarxa de Custòdia del Territori és una associació catalana, inscrita en el registre del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El 4 de març de 2003 va tenir lloc 
l’acte fundacional i l’assemblea constitutiva d’aquesta associació. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- La llei del Parlament de Catalunya 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions, regula el 
règim de les Associacións sense ànim de lucre i, en concret preveu la participació de les 
persones jurídiques de naturalesa pública en aquests ens. 
 
2.- 1.- L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com un 
dels principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació. 
 
3.- L’art. 25 1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atribueix al Municipi la competència “ per a promoure tota mena d’activitats i prestar tots 
aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal”. En el mateix sentit s’expressen els arts. 63 i 68 de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya. A l’apartat segon del primer precepte la Llei municipal, recull les 
competències municipals referides a l’àmbit natural pel que fa a les seves vessants de 
l’ordenació urbanística, la protecció del medi, la defensa d’usuaris i consumidors, la 
protecció de la salubritat pública, el subministrament d’aigua, les instal·lacions culturals i 
esportives i l’ocupació del lleure i el turisme, activitats  totes elles on incideix especialment 
el tema de l’estudi, ordenació i preservació del territori. 
 
4.- La nova redacció donada a l’art. 63 de la mateixa Llei municipal per la Llei 21/2002, de 
5 de juliol, inclou les competències locals en sostenibilitat ambiental i la gestió territorial. 
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5.- La participació en Organismes amb personalitat diferent de la pròpia precisa d’un acord 
del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter en ser aquest òrgan el que té les màximes 
atribucions en matèria de direcció de l’activitat administrativa del Consorci, tal com 
estableix l’article 13 dels estatuts. 
 
Atenent doncs als antecedents esmentats i als fonaments de dret que els són d’aplicació, 
que s’han concretat en la proposta d’adhesió del Consorci Alba-Ter a l’Associació  “Xarxa 
de custòdia del territori”, i en exercici de la competència atribuïda, es demana al Consell 
de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió del Consorci Alba-Ter a l’Associació “XARXA DE CUSTÒDIA DEL 
TERRITORI”.  
 
Segon.- Nomenar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, com a 
representant institucional i la sra. Dolors Roset, directora de projectes del Consorci Alba-
Ter, com a representant tècnic en la referida Associació.  
 
Tercer.- Aprovar una quota anual per import de 300 euros, corresponent a  membres de 
categoria C, d’acord amb el sistema de quotes ordinàries aprovada per l’Assemblea 
Constitutiva de la Xarxa de Custòdia del Territori de 6 de març de 2003.   
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’Associació “Xarxa de Custòdia del Territori”. 
 
Cinquè.- Presentar 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.” 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
7.- PROPOSTA D’ACORD PER DEMANAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER PUBLICAR EL LLIBRE “EL TRESOR DEL TER” 
 
“Antecedents de fet: 
 
1.- El Consorci Alba-Ter ha rebut una proposta per publicar un llibre que té per títol “El 
tresor del Ter” i que està escrit per Xavier Margenat. Es tracta d’un conte adreçat, en 
principi, a un públic juvenil, en el qual es relaten les vivències d’un nen i un avi durant un 
viatge que transcorre entre la capçalera i la desembocadura del riu Ter. Durant aquest 
viatge s’expliquen rondalles i llegendes sobre el riu i es divulguen aspectes relacionats 
amb el patrimoni natural i cultural. 
 
2.- La Unitat de Publicacions de la Diputació de Girona disposa d’una línia d’ajuts per a la 
publicació de llibres d’interès local a l’àmbit de les comarques gironines. Tal com 
estableixen les bases que regulen aquests ajuts el seu import no excedirà del 50% del 
cost de producció. Així mateix, es requereix un tiratge mínim de 500 exemplars. 



 7 

 
3.-El termini per presentar les sol.licituds de subvenció per a l’any 2005 finalitza el 31 de 
març. 
 
Atenent als antecedents esmentats es demana al Consell de Govern l’adopció dels 
següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la sol.licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona per publicar el 
llibre “El Tresor del Ter”.  
 
Segon.- En el cas d’obtenir la subvenció de la Diputació, adoptar el compromís d’obtenir 
el finançament per a les despeses d’edició que no estiguin cobertes per la subvenció de la 
Diputació de Girona.” 
 
S’aprova per unanimitat 
 
8.- PREPARACIÓ DE LA PROPERA ASSEMBLEA GENERAL. 
 
El consell de govern debat les diverses circumstàncies de la convocatòria i, en especial, la 
proposta d’ordre del dia d’acord amb els termes següents:  
 
Dia: dissabte, 5 de març de 2005 
Hora: 10:30 h  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Celrà 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Benvinguda. 
2. Constitució de l’Assemblea. 
3. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (15 de maig de 2004). 
4. Acord d’admissió de nous membres. 
5. Informe de gestió. 
6. Aprovació del pressupost i la plantilla de l’exercici 2005. 
7. Acord sobre les quotes dels ens consorciats. 
8. Acord de delegació de l’aprovació dels preus públics al Consell de Govern. 
9. Ratificació d’acords. 
10. Mocions o temes per urgència. 
11. Precs i preguntes. 
 
També es comenta el protocol dels actes annexos a l’assemblea general i que inclouen 
l’acte especial sobre el premi internacional de Dubai i l’acte de la signatura del conveni del 
pla de foment turístic i petit refrigeri final. A l’acte de signatura del pla de foment turístic 
està previst que hi assisteixi l’honorable conseller de comerç, turisme i consum de la 
Generalitat de Catalunya senyor Josep Huguet. 
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9.- VALORACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA A L’ACTE D’ENTREGA DE PREMIS DE DUBAI. 
 
Per part dels components del consell de govern que van assistir al lliurament de premis de 
Dubai es fa una explicació extensa del contingut d’aquests actes en presentació al consell 
del trofeu commemoratiu. 
 
El consell de govern també pren constància del reportatge fotogràfic d’aquests actes. 
 
El consell de govern fa una valoració molt positiva de l’aportació que va fer la seva 
delegació en un acte de tanta transcendència pel reconeixement de la tasca que s’està 
portant a terme. 
 
A proposta del president del consorci es fa constar en el acta del consell el contingut de la 
nota de premsa que es va publicar en relació al lliurament del premi i que és la següent:  
 
“Els representants al Consorci que van anar a Dubai valoren molt positivament 
l’oportunitat que han tingut, gràcies l’obtenció d’aquest premi, d’explicar el projecte del 
Consorci a nivell internacional i compartir experiències amb les altres delegacions durant el 
seminari que va realitzar-se el dia anterior a l’entrega de premis. 
 
En aquest seminari totes les delegacions van explicar la seva iniciativa posant èmfasi en la 
trasferibilitat d’aquesta a altres territoris i va servir per posar de manifest la importància 
d’esdeveniments com aquest per conèixer i debatre altres projectes i mètodes de treball 
que beneficiïn les condicions de vida.” 
 
 
10.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No hi ha cap tema per incloure dins d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha intervencions dintre d’aquest punt ja que en el transcurs de la sessió ja s’han 
produït les consultes necessàries per l’aclariment dels diversos temes tractats. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les set 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 i pel Secretari que en dona fe. 
 


