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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 04/05 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13 d’octubre de 2005 
Horari: de 16:00 h a les 17:00 h  
Lloc:  Celrà 
 
Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa  
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara 
 
Excusen l’absència: el sr. Pere Prat i Boix (Ajuntament de Manlleu), sr. Joan Busquets i 
Xambó (Ajuntament de Vilallonga), la sra. Carme Brugarola (Ajuntament de Ripoll), el sr. 
Genís Dalmau (Ajuntament de Torroella de Montgrí). 
 
Secretària accidental: Sra. Rosa Maria Melero i Agea 
Interventora: Sra. Rosa M. Melero i Agea 
 
Tècnics:  sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu i Gerent en funcions),  
sra. Dolors Roset i Pagès (Directora de projectes), sra. Teia Puigvert (Tècnica de 
projectes), sra. Berta Sánchez (tècnica de comunicació). 
 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Propostes d’accions a portar a terme en el marc del Pla de Foment Turístic del riu Ter. 
 
3. Ratificacions de decrets de presidència i convenis (sol.licitud d’ajut a la Diputació de 
Girona per al Pla de Foment, conveni amb Aigües Ter-Llobregat). 
 
4. Aspectes relatius a l’adhesió d’Aigües Ter Llobregat al Consorci Alba-Ter. 
 
5. Propostes d’acord per aprovar convenis diversos (Diputació de Girona per al Pla de 
Foment, Diputació de Barcelona: protocol per a l’assistència en la gestió econòmica,  
conveni amb el Consorci de les Vies Verdes). 
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6. Proposta d’una moció sobre aprofitaments hidràulics industrials als rius Ter i Freser. 
 
7. Aportacions dels ajuntaments a través del Fons de Cooperació Local de Catalunya i 
seguiment de les quotes del 2005. 
 
8. Examinar el compte general del Consorci Alba-Ter corresponent a l'exercici de 2004, 
juntament amb els justificants i antecedents, i emetre'n el corresponent dictamen. 
 
9. Mocions o temes per urgència. 
 
10. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Salt, 11 de juliol de 2005). 
 
Per part de la secretària accidental del Consorci es dóna compte succinta del contingut de 
l’esborrany de l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 11 de juliol de 2005 (Salt) 
que ja ha estat tramesa a tots els membres del Consell de Govern juntament amb la 
convocatòria. La Secretària fa una esmena a l’acord pres en el punt número vuit de l’ordre 
del dia, allà on diu “d’aquest acord se’n donarà compte a l’assemblea general del consorci 
a fi de què el ratifiqui” ha de dir: “ Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de 
Comptes i de les reclamacions i objeccions formulades, el Compte General se sotmetrà a 
l’assemblea general del Consorci perquè pugui ser aprovat i posteriorment rendir els 
comptes a la Sindicatura de Comptes”. Un cop realitzada l’esmena, l’acta es dóna per 
aprovada per unanimitat. Tot seguit el President ordena la transcripció de l’acta al llibre 
corresponent. 
 
A proposta de la presidència s’acorda que en la sessió d’avui només es tractaran els 
punts 3 i 8 de l’ordre del dia ja que per la importància de la resta de punts a tractar es creu 
necessari comptar amb un nombre major d’assistents. Així doncs, s’acorda convocar una 
nova reunió del Consell de Govern el dia 3 de novembre a l’Ajuntament de Flaçà.  
 
3.- RATIFICACIONS DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA I CONVENIS (SOL.LICITUD 
D’AJUT A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL PLA DE FOMENT, CONVENI AMB 
AIGÜES TER-LLOBREGAT). 
 
A proposta de la presidència es ratifica el decret de 9 de setembre de 2005 pel qual 
s’acorda la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona per al Pla de Foment 
Turístic del riu Ter per un import de 210.000 euros (70.000 euros anuals). 
 
A proposta de la presidència es ratifica el conveni signat amb Aigües Ter Llobregat el 
passat 5 d’octubre pel qual el Consorci rebrà un ajut de 36.000 euros per aquest any 
2005. 
 
 
8.- EXAMINAR EL COMPTE GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER CORRESPONENT 
A L'EXERCICI DE 2004, JUNTAMENT AMB ELS JUSTIFICANTS I ANTECEDENTS, I 
EMETRE'N EL CORRESPONENT DICTAMEN. 



 3 

 
 
Format per la Intervenció el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici de 
2004, per Decret de la presidència de data 12 de juliol de 2005 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. 
 
Correspon ara a aquesta Comissió examinar el Compte General i emetre'n informe. 
 
El Compte General de la corporació corresponent a l’exercici de 2004, integrat pel de la 
pròpia entitat, 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 
37.111,26 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. 

 
Vist l’informe la Intervenció sobre el Compte General; 
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Vist l'informe de la Intervenció sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir per a 
la seva aprovació; 
 
Vist el que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local; 212.2  i 3 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; 58 i 101 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, i 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  
 
 
La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat dels seus membres presents, D I C T A 
M I N A: 
 
 
Primer.- Informar favorablement el Compte General del Consorci Alba-Ter corresponent a 
l'exercici de 2004. 
 
Segon.- Exposar-lo al públic, amb l'informe de la Comissió, pel termini de quinze dies, 
durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o 
observacions. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 17:00 hores 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 per la Secretària accidental que en dóna 
fe. 


