
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 05/08 
Caràcter: Ordinari 
Data: 17 de setembre de 2008 
Horari: de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda 
Lloc: Restaurant La Rovira, d’Espinelves, seu de la jornada de treball celebrada en 
aquesta mateixa data. 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Marc Prat i Arrey 
Ajuntament de Salt:  Sr. Joan Boada i Reig 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Angel Simon i Caballero 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Maria Dolors Bassa i Coll 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
 
També hi assisteix, en qualitat d’oient, el senyor Pere Pujolràs i Feixas representant de 
l’ajuntament de Sant Julià de Ramis. 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent del Consorci: Sra. Anna Magem i Marsó. 
 
Excusa l’absència: la senyora Marta Payeró i Torró (Ajuntament de Verges).  
 

 

 

Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (9 de juliol de 2008). 

 
2. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Alba-Ter per 

a actuacions de millora o recuperació del Patrimoni natural de la conca del riu 
Ter. 
 

3. Conveni entre el Consorci Alba-Ter i Sorea per a la col·laboració en activitats 
d’interès general, en motiu del 10è. Aniversari del Consorci. 
 



4. Devolució garantía definitiva per l’obra d’arranjament de punts forestals al terme 
municipal de Sant Joan de les Abadesses. 
 

5. Donar compte resolució d’adquisició de material informàtic. 
 

6. Presentació d’un projecte a la convocatòria 2008 del programa LIFE + Natura i 
Biodiversitat de la Unió Europea. 
 

7. Mocions o temes per urgència. 
 

8. Informe de gerència. 
 

9. Informacions diverses. 
 

10. Precs i preguntes 
 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
 

 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (9 de juliol de 2008) 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la 
sessió del Consell de Govern del dia 9 de juliol de 2008 (factoria cultural Coma Cros de  
Salt), 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. 
17 de setembre de  2008” 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.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSORCI ALBA-TER PER A ACTUACIONS DE MILLORA O RECUPERACIÓ 
DEL PATRIMONI NATURAL DE LA CONCA DEL RIU TER.  
 
 
El secretari llegeix la proposta redactada en els termes següents: 
 
“Antecedents de fet: 
 
El Consorci Alba-Ter té, entre les seves línies d’actuació, la de donar suport als 
ajuntaments consorciats de les ribes del Ter i el Freser, fomentar la sensibilització, 
l’educació ambiental i la recerca i endegar projectes i iniciatives orientades a conèixer, 
cohesionar i desenvolupar el territori que configura la conca fluvial del riu Ter. 
 
La Diputació de Girona, a través del departament de Medi Ambient i Territori, 
col·labora amb els ens locals en actuacions que vagin encaminades a la protecció del 
territori i a la millora de la gestió del patrimoni natural de les comarques de Girona. 
 
Tota vegada que ambdues entitats manifesten un interès comú en la conservació del 
territori i el patrimoni natural de la conca del riu Ter, es proposa al Consell de Govern 
del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consorci Alba-Ter per a actuacions de millora o recuperació del patrimoni natural de la 
conca del riu Ter, que té com a objecte establir les condicions de col·laboració entre 
les dues institucions. El conveni preveu una aportació econòmica per part de la 
Diputació de Girona de 50.000 euros, per a cadascun dels anys 2008 i 2009. 
 
Segon –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per 
a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Girona, als efectes oportuns.” 
 
El text de l’esmentat conveni s’adjunta a l’expedient de la sessió d’acord amb els 
termes del dossier elaborat i, en torn de debat de la proposta, la senyora A. Magem 
explica el contingut i l’aportació econòmica que la Diputació de Girona assumeix a 
través d’aquest conveni, que té una vigència fins el desembre de l’any vinent. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- CONVENI ENTRE EL CONSORCI ALBA-TER I SOREA PER A LA 
COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL, EN MOTIU DEL 10È. 
ANIVERSARI DEL CONSORCI.  
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Antecedents de fet: 
 
El Consorci Alba-Ter celebra, enguany, el 10è. aniversari de la seva constitució, i amb 
l’objectiu de celebrar l’efemèride, està preparant una sèrie d’accions per donar a 
conèixer al territori la tasca duta a terme durant aquesta dècada. 
 
L’empresa SOREA, en la seva qualitat d’empresa dedicada a la prestació de serveis 
relacionats amb el cicle integral de l’aigua, està interessada en col·laborar amb el 
Consorci Alba-Ter, com a patrocinador de la celebració del “10è aniversari del Consorci 
Alba-Ter”. 
 
 
Per això, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del 
següent acord: 
 
 
Primer – Aprovar el text del conveni entre el Consorci Alba-Ter i SOREA per a la 
col·laboració en activitats d’interès general, en base al qual SOREA es compromet a 
realitzar una aportació econòmica de 9.500,26 euros, en concepte de patrocinador de 
la celebració del “10è. Aniversari del Consorci Alba-Ter”, quantitat que el Consorci es 
compromet a destinar per cobrir part de les despeses de celebració de la efemèride. 
 
Segon –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per 
a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a SOREA, als efectes oportuns.” 
 
En torn de debat de la proposta es comenten diversos extrems relatius a la possibilitat 
de què SOREA ampliï l’aportació al Consorci, incloent inversions a portar a terme en 
alguns dels municipis consorciats i on aquesta empresa és titular de la concessió del 
servei d’abastament d’aigua. 
 
El text del conveni objecte d’aprovació s’adjunta a l’expedient de la sessió d’acord amb 
els termes del dossier elaborat. 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords  
 
 
 
 
 



4.- DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA PER L’OBRA D’ARRANJAMENT DE 
PUNTS FORESTALS AL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DE LES ABADESES 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Antecedents: 
 
En data 1 de desembre de 2006, es va signar el contracte d’adjudicació de les obres 
corresponents al projecte “Arranjament d’algunes pistes al terme municipal de Sant Joan 
de les Abadesses”, amb ROCA I COMA, S.L.  
 
D’acord amb el plec  de clàusules aprovats per a la licitació de les obres i d’acord, també, 
amb el contracte signat, l’adjudicatari va presentar un aval de Banco de Sabadell, S.A., 
per un import de 2.084,76 euros, del qual en demana la devolució, un cop transcorregut 
el termini establert. 
 
Atès l’informe favorable emès pel tècnic director de les obres i atès, també, que el servei 
d’Intervenció del Consorci ha informat favorablement la devolució, es proposa al Consell 
de Govern l’adopció de l’acord que segueix a continuació: 
 
PRIMER.- Procedir al retorn de l’aval de BANCO DE SABADELL, S.A., per un import de 
2.084,76 euros, entregat per part de ROCA I COMA, S.L. com a fiança per a l’adjudicació 
de les obres  d’arranjament d’algunes pistes al terme municipal de Sant Joan de les 
Abadesses. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al sol·licitant.” 
 
En el debat de la proposta la gerent del Consorci explica que, en el Consell del dia 9 de 
juliol, aquest tema es va deixar sobre la taula atès que mancaven els informes tècnics 
corresponents. Completat aquest tràmit i constatada l’efectivitat dels treballs sobre els 
camins arranjats en el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses, es preveu 
l’efectiva devolució de la garantia dipositada al seu dia. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords  
 
 
5.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D’ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC.  
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Antecedents de fet: 
 
Atesa la necessitat de dotar a les seus del Consorci Alba-Ter de Manlleu  i Salt, 
administrativa i tècnica respectivament, de la infraestructura corresponent a un 
servidor que les connecti informàticament i que les doti, a més, de diferents elements 
de seguretat dels que ara no disposa cap de les dues seus. 
 



L’adquisició d’aquest material està conceptuat com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb la LCSP vigent, i per això s’ha signat el document 
contractual corresponent. 
 
Atesa, però, la importància que per a la bona gestió informàtica del Consorci Alba-Ter, 
té l’adquisició i instal·lació d’aquesta infraestructura, es proposa al Consell de Govern 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la signatura d’un contracte menor de 
subministrament de la infraestructura de servidor per a les instal·lacions de Manlleu i 
de Salt, amb l’empresa DETEINCO, S.L., per un import de 5.463,70 euros (IVA inclòs) 
més la posada en marxa de la instal·lació, al preu de 34,27 euros/hora (+IVA).” 
 
En el debat de la proposta es comenta que amb la instal·lació de la infraestructura dels 
servidors es considera resolt el problema d’interconnexió informàtica entre les dues 
seus del Consorci. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords  
 
 
6. PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE A LA CONVOCATÒRIA 2008 DEL 
PROGRAMA LIFE + NATURA I BIODIVERSITAT DE LA UNIÓ EUROPEA 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Antecedents de fet: 
 
Dins dels objectius i finalitats del consorci Alba-Ter s’hi compten els de “determinació, 
coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del 
riu Ter que sorgeixin del projecte Alba-Ter inicial o d’altres iniciatives locals o 
supralocals” i el de “representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa 
europea o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis”. 
 
Donat que el Consorci Alba-Ter desenvolupa la seva activitat en quatre àrees de 
treball, una de les quals és el patrimoni natural, i que una de les accions prioritàries 
d’aquesta  àrea és portar a terme actuacions orientades a la protecció, millora i 
restauració d’hàbitats per tal d’afavorir les espècies. 
 
Tenint en compte que s’ha obert la convocatòria 2008 del programa LIFE + de la Unió 
Europea que, dins l’àmbit temàtic LIFE + Natural i biodiversitat, finança projectes per a 
protegir, conservar, restaurar, supervisar i facilitar el funcionament dels sistemes 
naturals, els hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres, amb la finalitat de aturar la 
pèrdua de biodiversitat i, en particular, la diversitat de recursos genètics a la Unió 
Europea d’aquí a 2010. 
 
Per tal de poder optar a la convocatòria del programa, es proposar al Consell de 
Govern l’adopció del següent acord: 
 
 



Primer.-  Presentar la sol·licitud d’ajuda a projectes susceptibles de ser finançats per 
l’instrument financer LIFE+ de la Unió Europea, per al projecte “Recuperació d’hàbitats 
riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, amb un pressupost de 1.009.351 euros, dins l’àmbit 
temàtic de LIFE + Natural i biodivesitat, convocatòria 2008. 
  
Segon.-  Assumir el compromís d’aportar al projecte la resta de l’import no finançat 
pel programa LIFE +, en els temps necessari per a la finalització del projecte. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord al Ministeri de medi ambient, responsable del 
programa LIFE + Natura i Biodiversitat per l’Estat Espanyol. 
 
Quart.- Facultar el president del Consorci Alba-Ter, senyor Francesc Camps i Sagué, 
per a la signatura de la documentació necessària per a l’execució d’aquest acords. 
 
Cinquè.- Presentar aquests acords per a la seva ratificació per part de l’Assemblea 
general del Consorci Alba-Ter, en la primera sessió que celebri, als efectes de control 
de la legalitat, ja que l’aprovació d’aquest acord està motivada per raons d’urgència.” 
 
En el debat de la proposta es recorda que aquesta sol·licitud, en el seu dia, ja fou 
rebutjada per la Unió Europea  i que ara es reitera aquesta sol·licitud, per la qual cosa 
caldrà aprofundir en la justificació dels termes que varen determinar l’anterior 
denegació. Es comenta de quina manera es pot acreditar el caràcter i naturalesa 
d’institució pública del Consorci davant de les institucions europees per tal de poder 
accedir a aquests ajuts. També s’informa que el proper dia 3 d’octubre s’assistirà a la 
jornada de presentació d’aquest programa que es farà a Madrid. També s’ha elaborat i 
es presentarà immediatament un ofici de reclamació o delegacions per oposar-nos a la 
denegació dels ajuts en primera convocatòria 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords  
 
 
7.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
7.1.- EXAMINAR ELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ DE 
L’EXERCICI 2007, JUNTAMENT AMB ELS JUSTIFICANTS I ANTECEDENTS, I 
EMETRE’N EL CORRESPONENT DICTAMEN 
Un cop efectuada la declaració d’urgència a que es refereix l’art. 83 del Reglament 
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, amb el quòrum 
d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, el Consell de Govern passa 
a examinar l’assumpte indicat. 
 

El senyor Lluis Solé i Díez, Interventor 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 2007, 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 modificacions 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 2007, integrat pels 
estats i documents comptables esmentats. 
 
Segon.- Mitjançant l’edicte en el BOP de Barcelona, el BOP de Girona 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. 



 
 
 
8.- INFORME DE GERÈNCIA 
 
L’article 21 dels estatuts del Consorci Alba-Ter, que detalla quines són les funcions i 
activitats pròpies del gerent de l’organisme, assenyala al seu punt i) la necessitat que 
aquest rendeixi comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i l’Assemblea 
General. 
 
És per això que la gerent del Consorci, Anna Magem i Marsó, emet l’informe 
corresponent al període que va des del dia 10 de juliol de 2008 fins al dia de la 
celebració d’aquest Consell de govern, que s’annexa al dossier de la sessió. El Consell 
de govern dóna el seu vistiplau a l’informe presentat. 
 
 
9.- INFORMACIONS DIVERSES 
 
Dintre d’aquest apartat s’informa dels assumptes següents: 
 

- Edició del llibre “Els guardians de l’aigua”: es comenten els detalls de la 
participació del Consorci en l’edició d’aquest llibre que promou l’empresa 
Clipmedia edicions. Per part dels tècnics del Consorci es redactarà el 6è capítol 
d’aquesta publicació per tal de col·laborar en el coneixement dels temes de 
desenvolupament local a l’entorn del riu Ter que promou el Consorci. També 
s’acorda l’adquisició de 20 exemplars d’aquest llibre. 

- Edició d’un llibre emblemàtic sobre el Ter: aquesta és una iniciativa que sempre 
s’ha considerat molt interessant i que ara es pot concretar amb la col·laboració 
amb Caixa de Girona. El Consorci hi posarà els continguts a través dels propis 
mitjans, o amb la col·laboració d’algun autor especialitzat. L’edició correria a 
càrrec del finançament exclusiu de l’esmentada entitat bancària. 

- CD “Veu en of”: es va lliurar aquest material informatiu de la ruta del Ter en 
bicicleta i que no ha estat valorat massa positivament. 

- Valoració de les exposicions itinerants: de les informacions recollides per part 
de 3 ajuntaments sembla que es constaten alguns problemes per part de 
l’empresa gestora d’aquesta exposició. S’acorda extremar el control de 
l’execució d’aquesta acció per part dels tècnics del Consorci i tenint en compte 
que encara hi ha 5 ajuntaments més que esperen acollir aquesta acció 
divulgativa d’acord amb els compromisos presos per l’empresa que ho gestiona. 

- Consideracions a l’entorn de la jornada de reflexió que s’ha portat a terme: en 
general, es valora molt positivament la convocatòria i el treball portat a terme 
des del matí, en jornada de reflexió sobre els objectius i l’estratègia de treball 
del Consorci en el futur. S’estableix un protocol de gestió de les conclusions 
d’aquesta jornada per la qual s’elaborarà un document de síntesi. 

- Visites als ajuntaments: es valora molt positivament aquesta iniciativa i es 
debat la possibilitat d’obrir una nova ronda de contactes, així com la possibilitat 
de reunions parcials per zones d’influència. 

 
 



10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Atès que els diversos temes tractats a la sessió ja han promogut moltes intervencions 
no es produeix cap prec ni pregunta que s’hagi de recollir dins aquest apartat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a 2/4 de 6  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 el Secretari que en 
dono fe. 
 
 
 
El Secretari       El President 
Alfons Giol i Amich      Francesc Camps i Sagué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


