
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 02/07 

Caràcter: Ordinari 

Data: 28 d’abril de 2007 
Horari: de 14:00 hores a 15:30 hores 

Lloc: Restaurant la Plaça – Madremanya 
 

Composició 

Hi assisteixen: 

 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 

Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Maria Pujadas 

Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara Fernández 

Ajuntament de Salt:  Sr. Josep Musellas 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 

 
Secretaria accidental: Sra. Rosa Maria Melero i Agea 

 

Tècnics:  Sra. Remei Ferrer (Gerent del Consorci), Anna Serra i Carbó (Tècnica administrativa 
del Consorci) 

 
Excusen l’absència: Sr. Alfons Giol i Amich (Secretari del Consorci Alba-Ter), la Sra. Maria 

Carme Brugarola i Areñas (Ajuntament de Ripoll); el Sr. Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de 
Vilallonga de Ter);  Sr. Jordi Fontàs i Mitjanas (Ajuntament d’Amer); el Sr. Genís Dalmau i 

Burguès (Ajuntament de Torroella de Montgrí). 

 

Ordre del dia 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2006. 
3. Examinar els comptes generals de la corporació de l’exercici 2006, juntament amb els 

justificants i antecedents, i emetre’n el corresponent dictamen. 
4. Donar compte de la contractació mitjançant una subvenció de la Generalitat de Catalunya 

destinada al foment del desenvolupament local: estudis i campanyes per a la promoció local 

(FDL), a l’empresa DINAMIS per a l’explicació de l’exposició itinerant. 
5. Donar compte de la contractació de l’Anna Serra i Carbó com a Tècnica administrativa del 

Consorci Alba-Ter. 
6. Donar compte  dels canvis de titulars de la compte de Caixa Manlleu. 

7. Encarregar a la Isabel Martínez l’enquesta de seguiment del programa de formació. 
8. Informe de gerència 

9. Mocions o temes per urgència. 

10. Precs i preguntes. 
 

 
 

 



Desenvolupament de la sessió 

 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ÚLTIMA SESSIÓ: 
 

Per part de la secretaria en funcions del Consorci es dóna compte succinta del contingut de 
l’esborrany de l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2007 (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 

Madremanya, 28 d’abril de 2007” 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. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2006: 
 

La senyora Rosa Maria Melero i Agea dóna compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 

2006, fent especial referència als diferents documents que integren la liquidació del pressupost, 
tals com són l’estat de la liquidació del pressupost (liquidació pressupost d’ingressos, liquidació 

pressupost de despeses, resultat pressupostari), l’estat dels drets liquidats procedents 
d’exercicis tancats, estat de les obligacions procedents d’exercicis tancats, estat de la tresoreria, 

romanents de crèdit, estat del romanent de la tresorera, balança de sumes i saldos, relació de 

deutors, relació de creditors, així com de l’informe d’intervenció. 
 

El consell de govern es dóna per assabentat de la Resolució de la presidència mitjançant la qual 
s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2006.  

 
3. EXAMINAR ELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2006, 

JUNTAMENT AMB ELS JUSTIFICANTS I ANTECEDENTS, I EMETR’EN EL 

CORRESPONENT DICTAMEN: 
 

La senyora Rosa Maria Melero i Agea, Interventora del Consorci, dona lectura de l’informe de la 
Intervenció, i informa sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir per a la seva 

aprovació. 

 
A continuació el Consell examina el Compte General i emet el següent informe: 

 
El Compte General de l’exercici de 2006, que correspon al pressupost del Consorci Alba Ter, ha 

estat confeccionat d’acord amb el conjunt normatiu següent: 

 
- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març 
- Reial decret 500, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol VI del TRLRHL, reglament 

d’hisendes locals en matèria de pressupostos 
- Instrucció de comptabilitat, Ordre d’Economia i Hisenda 4041, de 23 de novembre, pel qual 

s’aprova el model normal de comptabilitat local. 

- Ordre de 20 de setembre de 1989, d’estructura pressupostària. 
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 

 



D’acord amb aquesta normativa, el Compte General del Consorci Alba Ter, està format per: 

 

 BALANÇ DE SITUACIO 
 COMPTE DE RESULTATS 

 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 
1. Liquidació pressupost d’ingressos corrents 

2. Liquidació pressupost de despeses corrents 
3. Resultat pressupostari 

 ESTAT DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

1. Estat dels drets pendents de cobrament procedents d’exercicis tancats 
2. Estat de les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats. 

 
 ESTAT DE LA TRESORERIA 

 ESTAT DEL DEUTE 

 ANNEXOS ALS ESTATS I COMPTES ANUALS 
1. Balanç de sumes i saldos 

2. Estat de les modificaicons de crèdit 
3. Romanent de Tresoreria 

4. Estat de les operacions no pressupostàries 
5. Informe d’intervenció 

 

D’acord amb el que disposa l’article 193 del TRLRHL; 
 

El Consell de Govern constituïda com a Comissió Especial de Comptes 
 

DICTAMINA, per unanimitat de tots els seus membres presents: 

 
Primer.- Informar favorablement el Compte General de l’exercici 2006, integrat pels estats i 

documents comptables esmentats. 
 

Segon.- Mitjançant l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’entitat, el Compte General 
amb aquest informe, ha d’estar exposat al públic durant un termini de 15 dies, a fi que durant 

aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les 

observacions oportunes, que han de ser resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. 
 

 
4. DONAR COMPTE DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, DESTINADA AL FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL. 

 
La Sra. Remei Ferrer dóna compte de la sol·licitud d’una subvenció, mitjançant Resolució de la 

Presidència,  a la Generalitat de Catalunya destinada al foment del desenvolupament local: 
estudis i campanyes per a la promoció local (FDL). Aquesta sol·licitud es sol·licita per 

subvencionar un projecte per itinerància i explicació de l’exposició itinerant del Consorci. En un 

principi l’empresa que realitzaria aquest servei és DINAMIS. La Generalitat finança el 70% del 
cost del projecte, deixant de manifest que si no s’atorga la subvenció no es durà a terme 

l’actuació per part del Consorci Alba Ter. 
 

5. DONAR COMPTE DE LA COTRACTACIÓ DE L’ANNA SERRA I CARBÓ COM A 
TÈCNICA ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI. 

 

La Sra. Remei Ferrer dóna compta de la contractació de l’Anna Serra i Carbó com a personal 
laboral temporal duta a terme mitjançant decret de la presidència de data 10 d’abril de 2007, la 

qual es transcriu a continuació: 



  

“Identificació: contractació de personal laboral temporal per urgència 
 
Relació de fets: 
 
1. La Gerent del Consorci Alba-Ter proposa que es contracti una persona a temps 

complert per màxima urgència, per ocupar el lloc de Tècnic administratiu. 
2. La urgència de la contractació ve motivada perquè la plaça de Tècnic administratiu 

havia quedat vacant i és necessari cobrir aquesta plaça pel bon funcionament del 
Consorci.   

 
Fonaments de dret: 
 
1. L'article 1 del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, que desenvolupa l'article 

15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració determinada, 
estableix que es podran concertar contractes de duració determinada per realitzar 
una obra o per la prestació d'un servei determinats. 

 
2. El règim jurídic d'aquest tipus de contractes està fixat a l'article 2 de la mateixa 

norma, segons el qual el contracte per obra o servei determinats és el que es 
concerta per a la realització d’una obra o la prestació d’un servei determinats, amb 
autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa, l’execució  de la 
qual, encara que limitada en el temps, és en principi de durada indeterminada.  

 
3. L’article 20 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals preveu que la contractació de caràcter 
laboral que no es correspongui amb l’existència prèvia de places previstes en la 
relació de llocs no requereix la inclusió en l’oferta pública d’ocupació, i per a la 
contractació de personal no permanent regiran les normes següents: 

 
- Consignació pressupostària suficient 
- Determinació prèvia de la disposició legal que reguli la tipologia del 

contracte laboral pel qual s’opti, les bases de selecció i el compliment 
de les garanties constitucionals referides a l’article 18.1.b de l’esmentat 
Reglament. 

 
4. L’article 22 de l’esmentat Reglament permet que en casos de màxima urgència, que 

s’ha de fonamentar en la resolució que adopti l’òrgan competent, es pot contractar 
directament el personal laboral per a treballs concrets, existeixi o no lloc de treball 
inclòs en la relació, sempre que hi hagi crèdit suficient i la contractació no excedeixi 
el termini màxim fixat en la modalitat contractual laboral emprada. 

 
5. En el supòsit anterior es requereix el formalisme de la publicitat i la donació de 

compte al Ple municipal, d’acord amb el que estableix l’article 98.1 del RPSEL. Pel 
cas del Consorci de naturalesa local com és el cas aquest tràmit s’ha de substanciar 
davant del Consell de Govern 

 
6. L'article 55.f del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

del personal al servei de les entitats locals atribueix a l'Alcaldia la competència per 
contractar personal laboral en casos de màxima urgència. Interpretant els estatuts 
del Consorci Alba-Ter es considera que és el seu president qui ha d’adoptar la 
resolució urgent. 

 



En base a tot el que s’ha exposat, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Contractar, per raons de màxima urgència , la senyora Anna Serra i 
Carbó com a Tècnica administrativa del Consorci Alba-Ter, per a realitzar les tasques 
administratives. 
 
Segon. Tramitar l'alta a la Seguretat Social de la senyora Anna Serra i Carbó a partir 
del proper dia 10 d’abril de 2007,  amb unes retribucions brutes anuals de 21.000,00 
€, en condicions d’itineratge fins que és convoqui la plaça. 
 
Tercer. Donar compte al Consell de Govern de la contractació per raons de màxima 
urgència abans expressada i publicar un extracte de la seva contractació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
als efectes de compliment del formalisme de publicitat.” 
 
Quart.  Comunicar aquesta resolució a la interessada i segellar el contracte a 
l'Oficina de Treball de la Generalitat. 

 

6. DONAR COMPTE DELS CANVIS DE TITULARITAT DE LA COMPTE DE CAIXA 

MANLLEU. 
 

Degut a que el Consorci Alba-Ter disposa d’una compte a la Caixa Manlleu, s’acorda modificar 
les signatures del compte de la Caixa Manlleu i  donar firma a la Sra. Remei Ferrer i Costa 

(Gerent del Consorci)i La Sra. Anna Serra i Carbó (Tècnica administrativa del Consorci) per 

poder realitzar les operacions oportunes.  
 

a) Al Consell de Govern s’exposa la resolució de la presidència de data 13 de març de 
2007 (Remei Ferrer), la qual transcrita diu el següent: 

 
“Identificació: canvi titular signatura compte corrent Caixa de Manlleu 
 
Relació de fets 
 
Atès que el Consorci Alba-Ter és titular d’un compte corrent a la Caixa de Manlleu. 
 
Atès que per retirar diners en efectiu de l’esmentada entitat és necessari disposar de la 
signatura d’una de les persones autoritzades. 
 
Atès que la Sra. Remei Ferrer i Costa va ésser anomenada gerent del Consorci Alba-Ter 
per acord del Consell de Govern de data  14 de setembre de 2006. 
Atès que la Sra. Anna Vilargonter i Espadaler ja no realitza tasques de interventora en 
el Consorci Alba-Ter, per acord del Consell de Govern de data 5 d’abril de 2004. 
 
HE RESOLT 
 
Primer.- Atorgar a la Sra. Remei Ferrer i Costa la facultat de retirar diners del compte 
corrent del qual és titular el Consorci Alba-Ter a l’entitat Caixa de Manlleu. 
 
Segon.- Revocar a la Sra. Anna Vilargonter i Espadaler la facultat de retirar diners en 
efectiu del compte corrent del qual és titular el Consorci Alba-Ter a l’entitat Caixa de 
Manlleu. 



 
Tercer.- Comunicar aquesta Resolució a la intervenció de fons del Consorci i a les 
persones interessades. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al consell de Govern en la propera reunió 
que celebri.” 

 
 

b) Al Consell de Govern s’exposa la resolució de la presidència de data 17 d’abril de 

2007 (Anna Serra), la qual transcrita diu el següent: 
 

“Identificació: canvi titular signatura compte corrent Caixa de Manlleu 
 
Relació de fets 
 
Atès que el Consorci Alba-Ter és titular d’un compte corrent a la Caixa de Manlleu. 
 
Atès que per retirar diners en efectiu de l’esmentada entitat és necessari disposar de la 
signatura d’una de les perso  nes autoritzades. 
 
Atès que la Sra. Anna Serra i Carbó realitza les funcions de Tècnic Administratiu del 
Consorci Alba-Ter. 
 
Atès que el Sr. Jordi Comas i Codina ja no realitza tasques en el Consorci Alba-Ter. 
 
HE RESOLT 
 
Primer.- Atorgar a la Sra. Anna Serra i Carbó la facultat de retirar diners del compte 
corrent del qual és titular el Consorci Alba-Ter a l’entitat Caixa de Manlleu. 
 
Segon.- Revocar el Sr. Jordi Comas i Codina la facultat de retirar diners en efectiu del 
compte corrent del qual és titular el Consorci Alba-Ter a l’entitat Caixa de Manlleu. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta Resolució a la intervenció de fons del Consorci i a les 
persones interessades. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al consell de Govern en la propera reunió 
que celebri.” 

 
7. ENCARREGAR A LA ISABEL MARTÍNEZ L’ENQUESTA DE SEGUIMENT DEL 

PROGRAMA DE FORMACIÓ: 
 

Es deixa sobre la taula. 

 
8. INFORME DE GERÈNCIA 

 
Dintre d’aquest punt la senyora Remei Ferrer presenta l’estat significatiu de totes les actuacions 

impulsades per la gerència i que, en forma de dossier, lliura a tots els membres de consell de 
govern. 

 

El consell de govern es dóna per assabentat. 
  

 



9. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 

 

En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., abans de passar al punt de les 
informacions, el Sr. President proposa que s’inclogui, per raó d’urgència, a la consideració del 

Consell de Govern,  un assumpte no compres dins de l’ ordre del dia, referent a les resolucions 
de la presidència de dates 13 de març de 2007 i 17 d’abril de 2007 abans referenciades. 

 
La urgència és aprovada per unanimitat i es procedeix a la seva lectura: 

“En data 13 de març de 2007, mitjançant Resolució de la presidència, es va atorgar a la Sra. 

Remei Ferrer i Costa la facultat de retirar diners del compte corrent del qual és titular el 
Consorci Alba Ter a l’entitat Caixa de Manlleu. 

En data 17 d’abril de 2007, mitjançant Resolució de la presidència, es va atorgar a la Sra. Anna 
Serra Carbó la facultat de retirar diners del compte corrent del qual és titular el Consorci Alba 

Ter a l’entitat Caixa de Manlleu. 

De conformitat amb l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals “és Competència del 
President de l’ens les funcions d’ordenació de pagaments”, siguent per tant un dels tres clauers 
que la llei estableix. 

Igualment l’article 214 de la mateixa norma, al definir l’objecte de la funció interventora, 
estableix que aquesta funció comprèn la intervenció formal de la ordenació del pagament, així 

com la intervenció material del mateix. El que impedeix que sense la intervenció no es pugui 

realitzar cap pagament. 

S’ha autoritzat mitjançant resolució de la presidència, per tal de facilitar la gestió diària i per 

proximitat a la Caixa de Manlleu,  a les Sres. Remei Ferrer Costa i Anna Serra Carbó per retirar 
diners del compte corrent del qual és titular el Consorci Alba Ter de l’entitat Caixa de Manlleu, 

sense ser cap dels dos clauers esmentats i és per la qual cosa que cal establir unes limitacions. 

 
Per tot l’exposat, 

 
El Consell de Govern A C O R D A per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Concedir a les Sres. Remei Ferrer i Anna Serra una bestreta de caixa fixa per import de 

500 Euros, que s’obre en un nou número de compte corrent de la Caixa de Manlleu, a nom del 

Consorci Alba Ter – Sra. Remei Ferrer i Sra. Anna Serra. Cada vegada que voguin reposar la 
bestreta hauran de justificar la part disposada, amb la condició que haurà d’estar cancel·lada 

abans del 22 de desembre de cada any.” 
 

 

10. PRECS I PREGUNTES 
 

No s’escau. 
  

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a dos quarts de quatre 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 per la Secretària accidental que en dono fe. 

  


