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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 03/06 
Caràcter: Ordinari 
Data: 20 de juny de 2006 
Horari: d’¼ de 5h. a les 6h. i 5’ de la tarda 
Lloc:  Museu Industrial del Ter (Manlleu) 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Salt: Josep Musellas i Vila  
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa  
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
 
També assisteix i en qualitat d’oient el senyor Jordi Serra, alcalde de l’Ajuntament de Roda 
de Ter, en la seva qualitat de president del Consorci Paisatges del Ter. 
 
Excusen l’absència: la Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas (Ajuntament de Ripoll); el Sr. 
Genís Dalmau i Burguès (Ajuntament de Torroella de Montgrí); el Sr. Joan Busquets i 
Xambó (Ajuntament de Vilallonga de Ter) i el sr. Vicenç G. Cara (Ajuntament de Flaçà). 
 
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. Teia Puigvert (Tècnica de projectes), Sra. Berta Sánchez (tècnica de comunicació) i 
Sr. Josep Capellà (gerent del pla de foment turístic) 
 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Principals projectes de futur: 

 Pla de Foment Turístic del riu Ter: aprovació inicial del traçat de la 
Ruta del Ter. 
 La Ruta del Ter: Programa de formació (Fundació Biodiversidad). 
 Selecció de propostes d’actuacions presentades pels ens consorciats 
en el marc del projecte BLUE-INTERREG IIIB MEDOCC. 
 Patrimoni Natural : resolució del projecte LIFE. 
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3. Sol·licituds de pròrroga de subvencions AODL (2006-2007). 
4. Examinar el compte general del Consorci Alba Ter corresponent a l’exercici de 

2005, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n el corresponent 
dictamen. 

5. Mocions o temes per urgència 
6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Girona, 25 d’abril de 2006). 
 
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 25 d’abril de 2006 (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. 
 
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 
Manlleu, 20 de juny 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.- PRINCIPALS PROJECTES EN CURS. 
 
 
2.1 Pla de Foment Turístic del riu Ter: aprovació inicial del traçat de la Ruta del 
Ter. 
 

1. Redactat pel senyor Joan Portell el document que porta per títol “Projecte de traçat 
de la Ruta del Ter entre el naixement i la desembocadura” cal adoptar els acords 
per tal de fer plenament operatives la contractació dels treballs que se’n deriven. 

2. El document esmentat recull l’itinerari de la ruta cicloturista objecte del pla de 
foment turístic i és rellevant en quan situa les afectacions a nivell de domini públic i 
de recorregut per la qual cosa cal donar una especial importància a la informació 
pública i institucional d’aquest document. 

 
Es per tot això que a proposta de la presidència es demana al consell de govern que 
adopti els següents ,  
 
ACORDS 
 
Primer.- aprovar el document que porta per títol “Projecte de traçat de la Ruta del Ter 
entre el naixement i la desembocadura” i que té per objecte la definició d’una ruta 
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cicloturista d’acord amb els objectius que planteja el pla de foment turístic del riu Ter. 
L’aprovació d’aquest document porta implícita l’aprovació del traçat de l’esmentada ruta. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública de 30 dies mitjançant els anuncis que es 
publicaran als butlletins oficials de la província de Barcelona i Girona i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Obrir un període d’informació institucional a tots els ajuntaments per on circula 
l’esmentada ruta a fi de què hi puguin fer les seves aportacions i suggeriments. Aquesta 
informació institucional es portarà a terme de forma paral·lela a la informació pública 
general de l’aprovació del document. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a tots els membres del consorci. 
 
En el debat de la proposta el senyor Josep Capellà destaca la importància del document 
per quan suposa una proposta d’itinerari de tota la ruta dissenyada pel senyor Joan Portell 
i Rifà que aplega tota la documentació de l’itinerari referenciat geogràficament i també la 
referència de les actuacions necessàries per l’adequada senyalització de la ruta a fi de fer-
la apta per la ciclabilitat. El senyor Capellà també comenta que a partir de l’aprovació 
d’aquest document es podran fer les previsions d’ordre tècnic a fi d’incorporar-les als plecs 
de condicions administratives per contractar la senyalització de la ruta. 
 
Seguidament el consell de govern enceta un debat sobre la temporalització del 
finançament, en relació a la tercera anualitat del pla de foment turístic i l’obligació que 
s’escaurà d’avançar la contractació d’algunes actuacions. S’assenyala la necessitat 
d’elaborar l’estudi de despeses per accessibilitat per poder contractar com més aviat millor 
també aquests treballs. En aquests moments ja hi ha un enginyer que està treballant per 
elaborar aquest projecte. 
 
Pel que fa al tram Ripoll Manlleu el DPTOP ja ha manifestat el seu compromís d’integrar 
l’itinerari cicloturista a les obres de desdoblament de la C-17. 
 
Seguidament s’inicia un debat sobre la necessitat d’integrar també una ruta a peu 
aprofitant la implantació de la ruta cicloturista. S’acorda encarregar l’estudi tenint en 
compte els treballs que ja ha avançat el GDT en aquesta matèria i a fi d’obtenir la 
col·laboració d’aquest grup. 
 
El consell de govern també debat en extensió sobre el tràmit del document que s’aprova i 
els detalls de la informació pública i institucional mínim per tal de fer plenament operatiu 
aquest document. 
 
Posada a votació la proposta anterior el consell de govern l’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
2.2. La Ruta del Ter: Programa de formació (Fundación Biodiversidad). 
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La informació relativa a aquest punt es recull a la pàgina 4 del dossier de la sessió que 
s’ha lliurat a tots els membres del consell de govern en començar la sessió. 
 
El senyor Capellà explica el contingut de cadascuna de les accions previstes afegint les 
expectatives de compliment del nombre d’assistents i organització. Pel dia 4 de juliol s’ha 
previst una jornada de valoració de les accions que s’hauran portat  a terme fins aquella 
data. 
 
 
2.3 Selecció de propostes d’actuacions presentades pels ens consorciats en el 
marc del projecte BLUE-INTERREG IIIB MEDOCC 
 

La informació relativa a aquest punt de l’ordre del dia es recull a les pàgines 6, 7 i 8 del 
dossier. Es dóna compte de les bases reguladores establertes per la presentació de 
projectes municipals en el marc del projecte BLUE i de les diverses iniciatives municipals 
recollides. 
 
Després d’un ampli debat sobre el contingut i abast de cadascun dels projectes aportats 
s’acorda seleccionar, per tal que siguin executats dintre del projecte cofinançat per la 
iniciativa comunitària INTERREG IIIB MEDOCC, els presentats pels ajuntaments de Ribes 
de Freser, Manlleu i Anglès. 
 
S’acorda així mateix establir contactes amb l’ajuntament de Llanars per tal de fer arribar 
una oferta que, en funció del finançament municipal, també es decidirà si s’inclou en 
aquesta primera selecció. 
 
2.4. Patrimoni Natural : resolució del projecte LIFE 
  
Es dóna compte de l’escrit tramés per la Comissió Europea per la qual no s’inclou la 
proposta del consorci en aquest programa. S’aclareix que no es considera que la 
responsabilitat d’aquesta exclusió sigui atribuïble al Consorci Alba-Ter ja que el fet 
determinant ha estat que la Generalitat de Catalunya no havia aprovat prèviament la 
Xarxa Natura 2000 que era pressupòsit bàsic necessari per tal que el nostre projecte 
pogués ser considerat. 
 
S’insisteix però que el document tècnic elaborat per concórrer a aquesta convocatòria 
servirà a fi de poder-lo presentar en convocatòries posteriors. 
 
Es fa constar així mateix que, a la propera sessió del consell de govern, hi haurà una 
proposta per tal de fer viables les actuacions a les que s’haurà d’aplicar la subvenció per 
actuacions de patrimoni natural que ha concedit al Diputació de Girona i que estava 
vinculada a l’execució d’aquest projecte. 
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3.- SOL·LICITUDS DE PRÒRROGA DE SUBVENCIONS AODL (2006-2007) 
 

"SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CONTRACTACIÓ 
D'UN AODL DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

 
Fruit dels estudis i els projectes que s’han realitzat des de la constitució del Consorci Alba-
Ter, durant la tardor del 2006 i l’any 2007 està previst continuar executant projectes 
importants vinculats al desenvolupament econòmic i sostenible del territori. D’acord amb 
les línies estratègiques que es desprenen del Pla d’Ordenació Integral del riu Ter, des del 
març del 2005 el Consorci està implementant el Pla de Foment Turístic del riu Ter que 
finalitza el desembre del 2007. Així mateix, l’any 2005 va iniciar un projecte Interreg IIIB 
Medocc per valoritzar el patrimoni fluvial vinculat als usos de l’aigua i continuarà 
desenvolupant el projecte de recuperació d’espais naturals emblemàtics dels rius Ter i 
Freser.  
 
Degut a la materialització d’aquests projectes, el Consorci es troba en una etapa en la qual 
és molt important la mobilització de recursos humans i econòmics per tal de consolidar 
aquestes actuacions al territori. Per aquest motiu cal continuar dinamitzant d’una manera 
decidida tots els agents que puguin afavorir el desenvolupament d’aquest territori. 
L’objectiu d’aquesta àrea serà el de fomentar la participació i cohesió de tots els agents 
que tenen una vinculació amb el riu, a més de col.laborar en el programa de formació 
destinat als agents turístics que es duu a terme en el marc del Pla de Foment Turístic del 
riu Ter. 

Després d’un any de treball de la senyora Berta Sanchez com a AODL de de suport al 
desenvolupament territorial del Consorci Alba-Ter, es considera del tot necessària la seva 
continuïtat i la pròrroga del seu contracte. 

Vistes les subvencions que ofereix el Departament de Treball, seria possible prorrogar la 
contractació de la sra. Berta Sanchez per part del Consorci Alba-Ter, de manera que el 
Departament de Treball pagués el 80 % del seu cost salarial total. 

 

Atès que l'art. 298 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'art. 94 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de contractació temporal per raons 
d'urgència. 

Vistos els antecedents, i atès que de l’informe de la interventora del Consorci es desprèn 
que hi ha consignació suficient a la partida 121-14100 del pressupost de l’ens per a l’any 
2006, es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER- Aprovar la sol.licitud d’una pròrroga de la subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya corresponent al 80 % del sou que caldria pagar 
durant un any per a la contractació d’un tècnic per la realització de tasques destinades a 
donar suport al desenvolupament territorial durant l'any de durada de la subvenció AODL. 
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SEGON- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 20% de 
sou restant. 

TERCER- Declarar la facultat d'aquesta Presidència per a la signatura i realització de les 
gestions que facin falta i, en especial, la contractació per urgència del personal laboral 
temporal que correspongui un cop concedida la subvenció demandada. 
 
 
Els acords anteriors s’adopten per unanimitat dels membres del consell de govern  
 
 

"SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CONTRACTACIÓ 
D'UN AODL PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES ACTUACIONS TERRITORIALS DEL 
CONSORCI ALBA-TER 

 
Durant l’any 2006 s’han continuat a executant projectes importants vinculats al 
desenvolupament econòmic i sostenible del territori. D’acord amb les línies estratègiques 
que es desprenen del Pla d’Ordenació Integral del riu Ter, actualment el Consorci està 
implementant el Pla de Foment Turístic del riu Ter i executant un projecte Interreg IIIB 
Medocc per valoritzar el patrimoni fluvial vinculat als usos de l’aigua. Ambdós projectes 
finalitzen el desembre del 2007. 
 
Després de dos anys de treball de la senyora Maria Teresa Puigvert com a AODL de 
dinamització de les actuacions territorials del Consorci Alba-Ter, es considera del tot 
necessària la seva continuïtat i la pròrroga del seu contracte, per tal de poder coordinar i 
dinamitzar les actuacions territorials que es volen portar a terme en el període 2006-2007 i 
que aniran adreçades a: restaurar, millorar i condicionar per a l’ús públic espais naturals 
de la riba dels rius Ter i Freser amb l’objectiu de donar connectivitat ecològica a l’eix 
central del riu; portar a terme actuacions de recuperació d’elements del patrimoni cultural 
vinculats als usos de l’aigua i desenvolupar les potencialitats econòmiques que ofereix el 
riu i l’àmbit fluvial relacionades amb el turisme sostenible. 

 

Vistes les subvencions que ofereix el Departament de Treball, seria possible prorrogar la 
contractació de la sra. Maria Teresa Puigvert per part del Consorci Alba-Ter, de manera 
que el Departament de Treball pagués el 80 % del seu cost salarial total. 

 

Vistos els antecedents, i atès que de l’informe de la interventora del Consorci es desprèn 
que hi ha consignació suficient a la partida 121-14100 del pressupost de l’ens per a l’any 
2006, es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords:: 
 

PRIMER- Aprovar la sol.licitud d’una pròrroga de subvenció per a la contractació d’un 
agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL) al Departament de Treball i Indústria de 
la Generalitat de Catalunya per un import corresponent al 80 % dels costos laborals anuals 
d’un tècnic de dinamització de les actuacions territorials del Consorci Alba-Ter. 
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SEGON- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 20% de 
sou restant. 

 

TERCER- Declarar la facultat d'aquesta Presidència per a la signatura i realització de les 
gestions que facin falta i, en especial, la contractació per urgència del personal laboral 
temporal que correspongui un cop concedida la subvenció demandada. 
 
Els acords anteriors s’adopten per unanimitat dels membres del consell de govern. 
 
 
 
4.- EXAMINAR EL COMPTE GENERAL DEL CONSORCI ALBA TER CORRESPONENT 
A L’EXERCICI DE 2005, JUNTAMENT AMB ELS JUSTIFICANTS I ANTECEDENTS, I 
EMETRE’N EL CORRESPONENT DICTAMEN 
 
Format per la Intervenció el Compte General de la corporació 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. 
 
Correspon ara a aquesta Comissió examinar el Compte General i emetre'n informe. 
 
El Compte General de la corporació corresponent a l’exercici de 2005, 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 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: 
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- 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. 

 
 
Vist l’informe la Intervenció sobre el Compte General; 
 
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,  
 
Es proposa a la Comissió Especial de Comptes, adoptar els següents acords: 
 
Primer.- Informar favorablement el Compte General del Consorci Alba-Ter corresponent a 
l'exercici de 2005. 
 
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. 
 
En el debat de la proposta la interventora del consorci senyora Rosa M. Melero explica les 
conclusions de l’informe d’intervenció que acompanya la proposta que se sotmet a la 
consideració del Consell i que s’ha adjuntat al dossier de la sessió (pàg. 17 a 21). A 
continuació s’origina un debat sobre els mecanismes d’incorporació de romanents atenent 
als contractes pendents de pagament. També es comenta el finançament afectat, el 
resultat pressupostari ajustat i el compliment de la legislació comptable i pressupostària en 
la gestió econòmica del consorci per a l’any 2005 que posen de manifest els comptes 
generals. 
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El consell de govern dictamina favorablement els compte generals per unanimitat. 
 
 
5.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest punt el senyor Jordi Comas posa de manifest les diverses iniciatives i 
accions que s’han portat a terme per tal de complir amb l’objectiu d’editar el llibre “el 
tresor del Ter”. També comenta el finançament fins ara consolidat per portar a terme 
aquesta actuació i s’acorda negociar amb alguna editorial per tal de consensuar una 
fórmula que permeti desencallar finalment l’edició d’aquest llibre. 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest apartat el senyor Francesc Camps comenta les previsions sobre les  
entrevistes amb el nou conseller de medi ambient i amb el president de l’ACA. També es 
comenten els termes d’una futura negociació per desencallar el projecte i gestió de les 
Cases de Colomers. 
 
Finalment es debat la possibilitat de celebració de l’assemblea general pel 2006 a realitzar, 
preferentment, a l’octubre d’enguany. 
 
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. 
 


