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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 01/06 
Caràcter: Ordinari 
Data: 22 de febrer de 2006 
Horari: de 2/4 de 5 fins a ¼ de 7 de la tarda. 
Lloc:  Ajuntament de Ripoll 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
Ajuntament de Vilallonga: Sr. Joan Busquets i Xambó  
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa  
Ajuntament de Ripoll: Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas  
 
Excusen l’absència: els senyors Josep Musellas i Vila (Ajuntament de Salt) i Vicenç G. 
Cara (Ajuntament de Flaçà). 
 
Assisteix també d’acord amb la invitació especial cursada segons el que es va determinar a 
la última sessió el senyor Jordi Serra, alcalde de l’Ajuntament de Roda de Ter, i en la seva 
qualitat de president del consorci Paisatges del Ter. 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora: Sra. Rosa Maria Melero  
 
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 Sànchez (tècnica de comunicació) i Sr. Josep Capellà i Hereu (gerent 
del Pla de foment turístic del Ter). 
 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Resum dels principals projectes finalitzats el 2005 i pla d’accions de l’any 2006 per 

àrees: 
 Comunicació i sensibilització: Consell del riu, Jornades, llibre “El 
tresor del Ter”. 
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 Promoció econòmica i turisme: Pla de Foment Turístic del riu Ter. 
 Patrimoni Cultural: projecte BLUE – INTERREG IIIB MEDOCC. 
 Patrimoni Natural: actuacions en lleres i compra de terrenys. 

 
3. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2006 i de les bases selectives 

per a la selecció d’una plaça de tècnic superior de la plantilla de personal laboral. 
4. Proposta de contractació d’un tècnic en patrimoni cultural, com a personal laboral 

temporal vinculat al projecte BLUE, INTERREG IIIB MEDOCC. 
5. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2005. 
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 (Flaçà, 3 de novembre de 2005). 
 
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 3 de novembre de 2005 (Flaçà) 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 Ripoll, 
22 de febrer de 2006” 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.- RESUM DELS PRINCIPALS PROJECTES FINALITZATS EL 2005 I PLA 
D’ACCIONS DE L’ANY 2006 PER ÀREES. 
 
2.1 Comunicació i sensibilització: Consell del riu, Jornades, llibre “El tresor del 
Ter”. 
 

2.1.1. Promoció econòmica i turisme: Pla de Foment Turístic del riu Ter. 
 
 Aquest punt el presenta el senyor Josep Capellà sobre la base de la informació que 

apareix a la pàgina 4 i següents del dossier de la sessió. S’estén especialment a 
l’apartat del itinerari “La ruta del Ter” que és un treball que està previst que es 
lliuri abans de final de mes en el seu primer tram fins a Osona i abans de l’estiu en 
tot el seu recorregut. També explica que l’encàrrec s’efectuarà per diversos trams 
de la ruta i que també s’ha contractat el reportatge fotogràfic que s’ha de lliurar 
abans de final d’any. 
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Es compta actualment amb els drets de reproducció dels dibuixos que s’inclouran a la guia 
i s’ha endarrerit la confecció del GIS de la ruta del Ter. També s’expliquen en detall les 
accions de comunicació i es proposa fer una reunió informal a mitjans de març per fer un 
seguiment exprés de les actuacions que s’estan acabant en aquests moments. 
 
Els membres del consell també prenen en consideració les diverses modalitats de logotip 
que s’han elaborat per definir el pla de foment turístic. 
 
Finalment es fa un repàs del conjunt d’actuacions incloses al pla de foment turístic per a 
l’anualitat del 2006 (pàgina 9 del dossier), comentant el seu estat d’execució, finançament 
i coordinació amb altres iniciatives europees (INTERREGIIIB MEDOCC i LIFE). Pel que fa a 
la redacció de l’itinerari de la ruta del Ter el manual està pràcticament enllestit i falta la 
correcció literària. També es comenten els contactes mantinguts amb el consorci vies 
verdes i les actuacions que s’estan portant a terme a Sant Joan de les Abadesses i 
Camprodon amb el suport del consorci. 
 

2.1.2. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació 
Biodiversidad. 
 
A proposta de la presidència es sotmet a al consideració del consell de govern la ratificació 
del decret de la presidència pel qual s’aprova el conveni de col.laboració amb la Fundación 
Biodiversidad, tal com segueix: 
 

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA 
 
 

 
Identificació: aprovació del conveni de col.laboració amb la Fundación Biodiversidad 
 
Relació de fets: 

  
La formació i la sensibilització constitueixen elements fonamentals per al desenvolupament i 
la competitivitat de les empreses, així com instruments al servei de les polítiques d’ocupació 
que han de contribuir a la millora dels nivells i la qualitat d’ocupació de la població activa. 
 
Per la seva part, el medi ambient és en l’actualitat no només una simple preocupació social 
sino també un factor estratègic en la gestió empresarial i un important jaciment d’ocupació 
per als propers anys. L’atenció als aspectes mediambientals en l’empresa és una actitud 
nova, sorgida en la dècada, i que creix lentament. La normativa ambiental és cada vegada 
més àmplia i més exigent, i el seu compliment obliga en molts casos a portar a terme canvis 
importants en els processos productius i en els models de gestió, i a portar terme actuacions 
de formació i sensibilització de directius, treballadors i professionals, per adaptar-se als 
canvis. 
 
En aquest marc, la Fundación Biodiversidad es proposae portar a terme un programa 
d’actuacions de formació, sensibilització, anàlisi de  necessitats formatives i creació 
d’estructures mediambientals dirigides prioritàriament a les Petites i Mitjanes Empreses 
(PIMES), així com a professionals autònoms, i treballadors de col.lectius desafavorits, 
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l’activitat dels quals incideixi en alguna mesura amb el medi ambient, com a agents 
responsables, en última instància, de l’activitat econòmica i industrial. Aquestes actuacions 
s’inclouen en l’aportació que la Fundación Biodiversidad ha realitzat al complemento del 
Programa Operativo "Iniciativa Empresarial y Formación Continua" per regions espanyoles 
d’objectiu 3 i regions d’objetiu 1, durant el període comprès entre els exercicis 2001-2006, 
comptant totes elles amb el cofinançament del FONS SOCIAL EUROPEU. 
 
Per a l’execució de les referides actuacions, la gestió de les quals té encomanada, la 
Fundación Biodiversidad té la voluntat d’iniciar i reforçar les línies de col.laboració amb 
entitats i organismes també preocupats per millorar, a través de la formació i la 
sensibilització, el coneixement de la problemàtica mediambiental. 
 
El Consorci Alba-Ter té la voluntat de desenvolupar un projecte amb el títol “La Ruta del 
Ter. Programa de formación y sensibilización medioambiental de los profesionales del 
turismo” i amb data 30 de novembre de 2005 va sol.licitar a la Fundación Biodiversidad la 
cofinançament del 70 % del cost total de les accions del projecte.  
 
La Ruta del Ter és un programa de formació i sensibilització mediambiental dirigit a PIMES 
i professionals autònoms del sector del turisme en l’espai fluvial. Així, responsables 
d’empreses directament relacionades aquest sector –com allotjaments turístics, restauració 
o activitats turístiques– seran els principals beneficiaris, però també ho seran responsables 
de negocis i serveis afins tals com empreses de lloguer de bicicletes, tallers d’artesans, 
determinats comerços i oficines de turisme. Tots ells han d’estar situats o han d’actuar en 
l’àmbit territorial de treball del Consorci Alba-Ter. 
 
L’objectiu principal del projecte és augmentar la capacitació dels professionals del sector 
per fer front a la creixent competitivitat  amb altres territoris similars i incrementar 
l’adaptabilitat d’aquest sector als nous temps. Així doncs, s’intentarà per tal de potenciar 
nous segments de negoci, com el turisme rural encara molt incipient en àmplies zones, i 
nous productes que ajudaran a vertebrar el territori, com el cicloturisme o activitats 
relacionades amb el riu i la cultura local sempre que no excessivament impactants amb 
l’entorn. 
 
Amb data 2 de febrer de 2006 la Direcció General de la Fundación Biodiversidad va 
resoldre aprovar la proposta presentada pel Consorci Alba-Ter, essent aquesta efectiva a 
partir de la data de la signatura d’un conveni de col.laboració entre ambdues entitats. 
 
A partir de tot el que s’ha exposat, 
 
 
HE RESOLT:  
 
 
PRIMER- Aprovar el conveni de col.laboració amb la Fundación Biodiversidad per al 
desenvolupament d’actuacions de formació, sensibilització, anàlisi de necessitats 
formatives i creació d’estructures mediambientals en el marc del programa operatiu 
“iniciativa empresarial y formación contínua” del F.S.E. per al període 2000-2006 en 
l’exercici 2006. 
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SEGON- Comunicar aquest acord a la Fundación Biodiversidad. 
 
TERCER- Presentar aquests acords per a la seva ratificació per part del Consell de Govern 
del Consorci Alba-Ter en la primera sessió que celebri, a efectes de control de legalitat, ja 
que l’aprovació d’aquests acords està motivada per raons d’urgència. 
 
En torn d’explicació d’aquesta proposta el senyor Josep Capellà explica el contingut del 
projecte que es va presentar a la convocatòria i que ha obtingut la subvenció per les 
accions previstes encaminades a col·lectius molt concrets i concretades en accions de 
formació i sensibilització en apartats de turisme i formació mediambiental. 
 
El consell examina en detall el contingut del projecte i les seves conseqüències d’execució 
pel què fa a les accions formatives, les exposicions itinerants i l’observatori previst per 
actualitzar la informació. 
 
Valorades totes les implicacions que suposa l’aprovació del conveni i atesa la importància 
de futur del projecte s’acorda per unanimitat ratificar els acords que es proposen. 
 
També s’acorda efectuar una propera reunió tècnica a fi de dissenyar els terminis i les 
accions per poder portar a terme el projecte així com fer els contactes amb els 
professionals necessaris que l’hauran de fer possible 
 
 
2.2. Patrimoni Cultural: projecte BLUE – INTERREG IIIB MEDOCC. 
 
El contingut d’aquest punt es recull a les pàgines 26 i 27 del dossier. Es comenten els 
objectius per valoritzar els elements patrimonials i les característiques i quantia dels 
projectes a presentar.  
 
 
2.3 Patrimoni Natural: actuacions en lleres i compra de terrenys 
 
S’explica la tasca que ha portat a terme la tècnica del consorci senyora Teia Puigvert per 
tal de definir les finques amb interès de patrimoni natural i els contactes per concretar 
ajuts que permetin aprofitar l’oportunitat d’actuació en aquests espais. La senyora 
Puigvert comenta els criteris i els contactes que s’han aplicat en aquest tema. 
 
2.4. Comunicació i sensibilització: Consell del riu, Jornades,  llibre “El Tresor del 
Ter” 
 
La senyora Berta Sanchez explica el seguit d’accions que s’han posat en marxa per tal de 
concretar l’edició del llibre “El tresor del Ter”, per la convocatòria del consell del riu així 
com les previsions de les 2es jornades sobre el riu Ter que caldrà plantejar i decidir més 
endavant . 
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3.- APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2006 I DE LES 
BASES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR DE 
LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL. 
 
A proposta de la presidència el consell aprova per unanimitat els següents acords  
 
 
Relació de fets: 
 
Un cop aprovat el pressupost i la plantilla de l’exercici 2006, dins el primer trimestre de 
cada any natural, els ens locals han d’aprovar l’oferta pública d’ocupació. 
 
Es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
 
Primer. Aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici pressupostari de 2006, que 
comprèn les places vacants dotades pressupostàriament de personal laboral fix, la provisió 
de les quals es preveu en aquest exercici tal com segueix: 
 
Personal laboral fix 
 
Denominació de la plaça: director/a de projectes 
Categoria laboral: tècnic superior 
Nivell de titulació: llicenciatura universitària 
Nombre de vacants: 1 
Nombre de vacants reservades per a la promoció interna: 0 
Sistema selectiu: concurs oposició 
 
Segon. Preveure genèricament que no es considerarà modificació de l’oferta pública 
d’ocupació l’augment de les places objecte de convocatòria en un 10%, en els termes que 
es preveuen a l’article 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya. 
 
Tercer. Publicar aquest acord, mitjançant el corresponent anunci, en el tauler d’anuncis 
del Consorci Alba-Ter i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart. Trametre còpia de l’oferta pública aprovada al Ministeri per a les Administracions 
Públiques, a l’efecte de la publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques 
d’ocupació de les resta de les administracions públiques i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Aprovar les bases selectives per la selecció d’una plaça de tècnic superior de la 
plantilla de personal laboral del consorci que seguiran el seu tràmit de forma supeditada a 
l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació acordada als punts anteriors. En tot cas la 
publicació de les bases i de la convocatòria es farà en els butlletins oficials de la província 
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de Girona i de Barcelona publicant-se la resta d’anuncis al tauler municipal de Manlleu que 
és on té la seu administrativa el consorci Alba Ter. 
 
 
4.- PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL: 
 
 
4.1. Tècnic en patrimoni cultural, com a personal laboral a temps parcial vinculat al 
projecte BLUE, INTERREG III B MEDOCC. 4.2. Tècnic a jornada completa com a personal 
laboral temporal vinculat al projecte subvencionat per la Fundació Biodiversidad. 
 
Les característiques i contingut d’aquest lloc de treball són els que s’especifiquen 
seguidament: 
 

TASQUES A REALITZAR PER UN TÈCNIC DE PATRIMONI CULTURAL 
 AL CONSORCI ALBA-TER (GENER 2006) 

 
 

Durant les anualitats 2006-2007, el Consorci Alba-Ter té previst executar una sèrie de 

projectes en els quals està contemplat desenvolupar accions vinculades al patrimoni 

cultural del riu Ter.  

 

Actualment hi ha dos projectes, el Pla de Foment Turístic i el projecte BLUE cofinançat per 

la iniciativa comunitària INTERREG III B MEDOCC, que estan en fase d’implementació i 

n’hi ha un altre, el projecte vinculat a la Fundación Biodiversidad, que també té previst 

alguna actuació de patrimoni cultural i del qual en coneixerem properament la resolució. 

En aquests tres projectes hi ha actuacions vinculades al patrimoni cultural.  

 

Tasques a realitzar per un tècnic de patrimoni cultural: 

 

1. Tasques generals: 

 

 Control i manteniment de l’inventari d’elements del patrimoni cultural vinculat 

als usos de l’aigua realitzat per Janus 2004-2006. 

 Trametre als ajuntaments consorciats les fitxes dels elements catalogats pel 

Consorci Alba-Ter.  

 Visites amb els ajuntaments consorciats per conèixer l’interès i els projectes 

existents o previstos en aquests elements patrimonials vinculats a l’aigua.  

 Promoure la catalogació com a BCIL i si s’escau com a BCIN dels elements 

singulars, emblemàtics, públics, etc que ho requereixin o que hi hagi un interès 

per actuar-hi amb fons públics. Redactar l’informe tècnic per a la declaració de 

BCIL  i fer-ne el seguiment (ple ajuntament, consells comarcals, tramesa a la 

Generalitat, etc) 
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 Preparar proposta 1% cultural. 

 

2. Tasques vinculades al projecte BLUE, INTERREG III B MEDOCC              

(2006-juny 2007) 

 

 Recollir propostes, projectes, idees dels ajuntaments consorciats vinculats a la 

valorització d’elements del patrimoni cultural fluvial (vapor Burés, xemeneia 

Borgonyà, rec del Molí a Gualta, Molí de Can Bram a Sant Julià de Ramis, etc). 

Tenir en compte també les memòries valorades realitzades per Janus (algunes 

memòries poden ser d’elements que tenen algun interès per algun 

ajuntament). Amb tot el recollit proposar la selecció dels llocs a actuar amb 

fons INTERREG III B MEDOCC durant les anualitats 2006 i part de 2007. 

 

 Sol·licitar permisos, control i seguiment de les actuacions de valorització dels 

elements escollits per actuar-hi del patrimoni cultural vinculat als usos de 

l’aigua 

 Executar altres actuacions vinculades a aquest projecte: edició material 

divulgatiu, organització seminaris, etc.  

 

3. Tasques vinculades al Pla de Foment Turístic del riu Ter 

 

 Seleccionar els elements propers a la Ruta del Ter que poden ser visitats i tenir 

un interès turístic. Seleccionar elements tant de l’inventari arqueològic i 

monumental com del vinculat als usos de l’aigua. 

 Elements que cal senyalitzar. Si cal un panell explicatiu info que cal posar-hi, 

conjuntament amb els tècnics municipals, però també destacant la seva 

importància o singularitat pel conjunt del Ter (no només una visió localista) 

 

4. Tasques vinculades al projecte de la Fundación Biodiversidad 

 

 Dintre les actuacions previstes en el projecte La Ruta del Ter. Programa de 

formación y sensibilización medioambiental de los profesionales del turismo hi 

una actuació vinculada al patrimoni cultural fluvial que aquesta persona hauria 

de coordinar. Concretament es tracta de l’elaboració d’una exposició itinerant 

sobre patrimoni cultural entorn el Ter. Vinculat a aquesta acció hi ha també 

prevista l’edició d’un llibre sobre el patrimoni cultural fluvial (catàleg de 

l’exposició). 
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El consell de govern aprova la contractació del tècnic en patrimoni cultural així com la 
contractació de 3 tècnics (dos a jornada completa i un a mitja jornada) per portar a terme 
el projecte subvencionat per la Fundació Biodiversidad. 
 
El senyor Genís Dalmau demana que consti en acta que es tingui en compte a partir d’ara 
que totes les places de nova creació incloguin a les bases selectives els coneixements 
d’idiomes ja que ho considera imprescindible per portar a terme les comeses del personal 
del consorci. 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2005. 
 
El consell de govern es dóna per assabentat de la següent resolució de presidència: 
 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 
 
 
Identificació de l’assumpte 
 
Aprovació de la liquidació del pressupost del Consorci Alba-Ter corresponent a l’exercici de 
2005.  
 
Legislació aplicable 
 
1.- L’article 191 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprovar el 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)  disposa:  
 
“1. El pressupost de cada exercici es liquidarà pel que fa a la recaptació dels drets i al 
pagament de les obligacions el dia 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant 
a càrrec de la tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents, segons les seves 
respectives contractacions.  
 
2. Les obligacions reconegudes i liquidades no realitzades l’últim dia de l’exercici, els drets 
pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el romanent de 
tresoreria de l’entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria s’haurà dur a terme 
tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que 
reglamentàriament s’estableixi els drets pendents de cobrament que es considerin 
d’impossible o difícil recaptació.  
 
3. Els ens locals hauran de confeccionar la liquidació del pressupost abans del dia primer 
de març de l’exercici següent. 
L’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l’ens local,  previ 
informe d’intervenció”.  
 
2.- L’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, desenvolupador del capítol I del 
títol VI de la LRHL (RD 500/90) estableix:  
 
“1. Correspon al president de l’entitat local, previ informe de la intervenció, l’aprovació de 
la liquidació del pressupost de l’entitat local.  
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2. De la liquidació de cadascun dels pressupostos, una vegada duta a terme la seva 
aprovació, es donarà compte al Ple en la primer sessió que es dugui a terme”.  
 
3.- L’article 93 RD 500/90 disposa 
 
“1. La liquidació del pressupost posarà de manifest:  

a) Respecte del pressupost de despeses, i per cadascuna de les partides 
pressupostàries, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, 
les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els pagaments realitzats. 

 
b) Respecte al pressupost d’ingressos, i per cada concepte, les previsions inicials, les 

seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així 
com els drets recaptats nets.  

 
Com a conseqüència de la liquidació dels pressupost s’haurà de determinar:  
 
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament fins el dia 

31 de desembre.  
b) El resultat pressupostari de l’exercici. 
c) Els romanents de crèdit.  
d) El romanent de tresoreria”.  

 
D’acord amb la legislació aplicable i vist l’informe de l’òrgan interventor 
 
HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci Alba-Ter corresponent a 
l’exercici de 2005 segons el detall que tot seguit s’esmenta:  
 
Liquidació del pressupost de despeses 

 Pressupost 
Inicial 

Pressupost 
Definitiu 

Obligacions  
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Pendent 

Cap.1 111.880,38 111.880,38 107.395,42 105.101,64 2.293,78 

Cap.2 141.316,68 181.519,76 102.682,49 64.288,62 38.393,87 

Cap.3 1.600,00 1.700,00 669,05 669,05 0 

Cap.4 0 0 0 0 0 

Cap.6 120.700,00 243.065,92 81.919,99 23.754,78 58.165,21 

Cap.7 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 50.000,00 

Cap.8 0 0 0 0 0 

Cap.9 0 0 0 0 0 

Total 425.497,06 588.166,06 342.666,95 193.814,09 148.852,86 

 
Liquidació del pressupost d’ingressos 

 Pressupost 
Inicial 

Pressupost 
Definitiu 

Drets 
reconeguts 

nets 

Drets 
recaptats 

Pendent 
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Cap.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap.3 800,00 2.465,00 2.097,52 1.906,68 190,84 

Cap.4 260.687,06 342.691,06 343.492,58 301.023,51 42.469,07 

Cap.5 10,00 10,00 238,08 238,08 0,00 

Cap.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap.7 164.000,00 234.000,00 228.580,97 70.418,28 158.162,69 

Cap.8 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 

Cap.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  425.497,06 588.166,06 574.409,15 373.586,55 200.822,60 

 
Resultat pressupostari 

Drets reconeguts nets  574.409,15 

Obligacions reconegudes netes  342.666,95 

Resultat pressupostari brut  231.742,20 

Desviacions positives finançament 104.605,93 

Desviacions negatives finançament 0 

Despeses finançades amb romanent tresoreria  9.000 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  136.136,27 

 
Romanent de tresoreria 

Romanent de tresoreria total 278.662,89 

Romanent de tresoreria afectat  -104.605,93 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 174.056,96 

 
Romanents de crèdit  

Pressupost definitiu 588.166,06 

Obligacions reconegudes  342.666,95 

Total romanents de crèdit  245.499,11 

 

Detall dels romanents de crèdit  

 
Incorporables No incorporables 

Saldos de crèdit 
0,00 93.827,11 

Saldos retencions  0,00 0,00 

Saldos autoritzacions 0,00 0,00 

Saldos disposicions  151.672,00 0,00 

Compromesos: 151.469,60 0,00 

No compromesos: 202,40 0,00 

Total 151.672,00 93.827,11 

 
 
Segon.- Donar compte al Consell de Govern i a l’Assemblea General en la primera sessió 
que es dugui a terme, una vegada efectuada la seva aprovació.  
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Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de Catalunya a Barcelona  i a la Delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
 
6.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest punt s’acorda que la propera sessió ordinària del Consell de Govern es 
porti a terme a les 4 hores de la tarda el dia 18 d’abril a Girona.  
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia la interventora del consorci, senyora Rosa M. 
Melero informa dels nous criteris d’interpretació per aplicar els diners del Fons de 
Cooperació de Catalunya per l’any 2006 i als quals tenen accés els consorcis. Aquests 
criteris clarifiquen la impossibilitat de portar quotes ordinàries a través de la compensació 
d’aquest fons. 
 
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. 
 


