
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 03/11 
Caràcter: Ordinari 
Data: 4 de maig de 2011 
Horari: de 4 a 1/4 de 6 de la tarda 
Lloc: Seu tècnica del Consorci Alba-Ter, a Salt, Carrer Sant Antoni número 1, Factoria Cultural 
Coma Cros. 
 
 

Composició 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps i Sagué 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat Boix  
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Angel Simon i Caballero 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Maria Dolors Bassa i Coll 
 
Secretària: Sra. Maria Victòria Colom i Canal 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent: Sra. Anna Magem i Marsó 
 
També hi assisteix el senyor Pere Pujolràs i Feixas, representant de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Ramis, en qualitat d’oient habilitat especialment pel Consell. 
 
Excusen l’assistència: la Sra. Marta Payeró i Torró (Ajuntament de Verges), el Sr. Angel Ferrer i 
Mora (Ajuntament de Ripoll), el Sr. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser) i el Sr. Ponç 
Feliu i Latorre (Ajuntament de Girona). 
 
 

Ordre del dia 

 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (23 de març de 2011). 

2. Compte General exercici 2010. 
3. Aprovació conveni Ajuntament de Vilanova de Sau i Consorci  de l’Espai Natural Guilleries-

Savassona (TTA II) 
4. Aprovació conveni Ajuntament de Vic (TTA II) 
5. Aprovació conveni Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (TTA II) 
6. Aprovació pròrroga conveni signat amb PRODAISA 



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 (23 de març de 2011) 
 
Per part de la secretària del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la sessió 
del Consell de Govern del dia 23 de març de 2011 (Seu tècnica, a 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.  
 
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. Salt, 4 de 
maig de 2011” 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 
recull, quan s’escaigui. 
 
 
 
 
2.- COMPTE GENERAL EXERCICI 2010  
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“El Compte General de l’exercici de 2010, 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 simplificat 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 SITUACIÓ 
 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; 
 
Per tot això, es demana el Consell de Govern constituït com a Comissió Especial de Comptes 
l’aprovació dels següents acords, 
 
Primer.- Informar favorablement el Compte General de l’exercici 2010, 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.” 
 

L’interventor del Consorci, Sr. Lluís Solé, comenta els diferents punts de la proposta d’acord, que 
els membres del Consell de Govern assistents a la sessió aproven per unanimitat. 
 
 
 
 

3.- APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU I CONSORCI DE L’ESPAI 
NATURAL GUILLERIES-SAVASSONA (TTA II) 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 2009, va 
aprovar les Bases Reguladores per a la presentació de projectes de patrimoni natural i patrimoni 
cultural fluvial dels rius Ter i Freser, a incloure dins el projecte “Taller transfronterer de l’aigua II”, 



cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (Iniciativa 
Comunitària Interreg IV A). 
 
L’Ajuntament de Vilanova de Sau i el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, del 
qual forma part l’ajuntament esmentat, tenen interès en executar el projecte “Itinerari del Pont de 
Malafogassa”, per tal de posar en valor el patrimoni arquitectònic, cultural i natural associat als 
cursos de l’aigua. L’actuació té un cost total de 6.443,59 euros (Sis mil quatre-cents quaranta-tres 
euros amb cinquanta-nou cèntims). 
 
El Consorci Alba Ter, entenent que es tracta d’una obra que s’ajusta als objectius que pretén el 
projecte Taller Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial Espanya-França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (POCTEFA EFA78/08), ha 
inclòs aquesta actuació dins el mateix, concretament en el codi d’acció 1.2.5, que recull el 
manteniment i la creació d’itineraris fluvials, podent-hi aportar la quantitat de 2.500 euros (dos mil 
cinc-cents euros) per l’execució d’aquesta actuació, amb fons provinents de l’esmentada 
convocatòria. 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de Vilanova de Sau, el Consorci 
de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i el Consorci Alba-Ter, l’objecte del qual és establir el 
marc de col·laboració entre els tres organismes per tal de coparticipar en l’execució del projecte 
“Itinerari del pont de Malafogassa”. 
 
Segon –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Vilanova de Sau i al Consorci de l’Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona, als efectes oportuns.” 
 
La gerent del Consorci Alba-Ter, sra. Anna Magem, comenta les particularitats d’aquest conveni, 
l’objectiu del qual es va aprovar en l’anterior sessió del Consell de Govern. La proposta és 
aprovada per unanimitat. 
 
 
 
4.-  APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT DE VIC (TTA II) 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 2009, va 
aprovar les Bases Reguladores per a la presentació de projectes de patrimoni natural i patrimoni 
cultural fluvial dels rius Ter i Freser, a incloure dins el projecte “Taller transfronterer de l’aigua II”, 
cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (Iniciativa 
Comunitària Interreg IV A). 
 



L’Ajuntament de Vic, pretén dur a terme la construcció d’una barana de protecció dels vianants en 
el pont de ferro sobre el riu Gurri, en el sector de “El Molist”. Aquesta actuació, que té un cost total 
de 22.677,92 euros (vint-i-dos mil sis-cents setanta-set euros amb noranta-dos cèntims), forma 
part d’un seguit d’accions encaminades a posar en valor el patrimoni natural, traçant i condicionant 
un conjunt de circuits a la manera de recorreguts ambientals pel passeig i el lleure dels ciutadans, 
recuperant, al mateix temps, el patrimoni fluvial. 
 
El Consorci Alba Ter, entenent que es tracta d’una obra que s’ajusta als objectius que pretén el 
projecte Taller Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial Espanya-França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (POCTEFA EFA78/08), ha 
inclòs aquesta actuació dins el mateix, concretament en el codi d’acció 2.1.4, que recull accions 
relatives a obres de rehabilitació en el patrimoni cultural fluvial, podent-hi aportar la quantitat de 
11.338,96 euros (onze mil tres-cents trenta-vuit euros amb noranta-sis cèntims) per l’execució 
d’aquesta actuació, amb fons provinents de l’esmentada convocatòria. 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de Vic i el Consorci Alba-Ter, 
l’objecte del qual és establir el marc de col·laboració entre ambdós organismes per tal de 
coparticipar en l’execució del projecte “Construcció d’una barana per a protecció de vianants al 
pont conegut com “Pont de ferro”. 
 
Segon –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Vic, als efectes oportuns.” 
 
En aquest punt, els membres del Consell de govern assistents són informats de l’actuació que és 
l’objectiu d’aquest conveni, el qual aproven per unanimitat. 
 
 
 

 
5.- APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES (TTA II) 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 2009, va 
aprovar les Bases Reguladores per a la presentació de projectes de patrimoni natural i patrimoni 
cultural fluvial dels rius Ter i Freser, a incloure dins el projecte “Taller transfronterer de l’aigua II”, 
cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (Iniciativa 
Comunitària Interreg IV A). 
 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses porta a terme l’adequació de l’itinerari de natura de 
l’espai protegit de les Riberes de l’Alt Ter. Els treballs consisteixen en l’adequació d’aquest itinerari 
d’interpretació de l’espai fluvial i de l’entorn natural de la riera d’Arçamala, amb el seu 



condicionament, la senyalització corresponent i la instal·lació d’elements d’interpretació dels valors 
de l’entorn natural, protegint i recuperant el bosc de ribera present a la part baixa de la riera 
d’Arçamala amb un criteri unitari d’actuacions de recuperació dels dos marges. L’objectiu és poder 
acostar la població a l’ecosistema fluvial en general i a aquest espai protegit per la Xarxa Natura 
2000, per tal que el puguin valorar, respectar i conservar. L’actuació té un cost total de 57.631,27 
euros (cinquanta-set mil sis-cents trenta-un euros amb vint-i-set cèntims). 
 
El Consorci Alba Ter, entenent que es tracta d’una obra que s’ajusta als objectius que pretén el 
projecte Taller Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial Espanya-França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (POCTEFA EFA78/08), ha 
inclòs aquesta actuació dins el mateix, concretament en el codi d’acció 2.1.4, podent-hi aportar la 
quantitat de 1.600,00 euros (mil sis-cents euros) per l’execució d’aquesta actuació, amb fons 
provinents de l’esmentada convocatòria. 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i 
el Consorci Alba-Ter, l’objecte del qual és establir el marc de col·laboració entre ambdós 
organismes per tal de coparticipar en l’execució del projecte “Itinerari de natura de l’espai protegit 
de les riberes de l’Alt Ter”. 
 
Segon –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l’esmentat conveni.” 
 
Els membres del Consell de Govern, assistents a la sessió, aproven per unanimitat aquest acord, 
després de l’explicació facilitada per la gerent del Consorci, sobre les particularitats d’aquest 
conveni. 
 
 
 

 
6.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI SIGNAT AMB PRODAISA 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“En data 2 de març de 2007, es va signar un conveni de col·laboració amb PRODAISA, societat 
mercantil fundada l’any 1990 i especialitzada en la gestió del cercle integral de  municipis de 
menys de 5.000 habitants i urbanitzacions privades. 
 
D’acord amb les clàusules d’aquest conveni, PRODAISA es comprometia a realitzar una aportació 
econòmica de 2.000 euros anuals com a suport al funcionament ordinari del Consorci i tenia una 
vigència de quatre anys, si bé un cop esgotat aquest termini podia ésser de nou prorrogat per 
anys successius. 
 
En data 18 d’abril d’enguany, PRODAISA ha comunicat al Consorci Alba-Ter la seva decisió 
favorable al respecte de prorrogar per aquest any 2011 el conveni signat el 2007, refermant el 
compromís per la seva part d’aportar-nos anualment l’import de 2.000 euros com a suport al 
funcionament ordinari del consorci. 



 
És per això, que es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.-  Aprovar la pròrroga, per aquest any 2011, del conveni de col·laboració signat amb 
PRODAISA en data 2 de març de 2007, d’acord amb la decisió favorable al respecte comunicada 
per PRODAISA, que referma l’interès de l’empresa en col·laborar en les iniciatives que porta a 
terme el Consorci a la conca fluvial del riu Ter, reflectit a les clàusules del conveni, amb el 
compromís de PRODAISA d’aportar anualment al Consorci Alba-Ter l’import de 2.000 euros com a 
suport al funcionament ordinari d’aquest. 
 
Segon.-  Valorar molt positivament la participació de PRODAISA en les accions que duu a terme el 
Consorci Alba-Ter a la conca del riu, atesa la incidència que aquestes actuacions tenen en el riu 
Ter, d’on prové l’aigua emprada en el servei d’abastament d’aigua potable que l’empresa gestiona 
a més de 30 municipis de la província de Girona. 
 
Tercer.-  Traslladar aquest acord a PRODAISA, als efectes oportuns.” 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat dels membres del Consell de Govern assistents a la 
sessió, fent-ne una valoració molt positiva. 
 
 
 
 

7.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
7.1.- CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA. 
 
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. 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Atesa la importància que tenen, tant pels alumnes com pels organismes beneficiaris, l’exercici de 
pràctiques dels alumnes universitaris, el Consorci Alba-Ter ha establert contactes amb l’Escola 
Universitària ERAM, de la Universitat de Girona, per tal que un alumne que ja hagi assolit el 50% 
de crèdits per obtenir el títol universitari dels estudis de Graduat en Realització Audiovisual i 
Multimèdia a l’esmentada escola universitària, porti a terme el muntatge d’un vídeo promocional 
d’activitats de la Ruta del Ter. 
 
En aquest sentit, l’ERAM proposa l’Andrea Leria Segade com a persona que reuneix el perfil 
adequat a la tasca a realitzar pel Consorci Alba-Ter.de l’estudiant  
 

Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següents 
acords: 



 
Primer – Aprovar el text del conveni a signar entre l’Andrea Leria Segade, alumne a l’ERAM dels 
estudis de Graduat de Realització Audiovisual i Multimèdia, i el Consorci Alba-Ter, que té com a 
objecte establir el marc de col·laboració entre ells, per a la realització d’un vídeo promocional 
d’activitats, d’acord amb el Pla de Treball, annex a aquest conveni. 
 
Segon –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Escola Universitària ERAM, als efectes oportuns.” 
 

La gerent del Consorci sra. Anna Magem, comenta les circumstàncies pròpies del treball a realitzar 
per part de l’alumna. La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
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 22 de març al 2 de maig de 2011, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
Aquest informe recull els apartats de visites i entrevistes i també el de diverses gestions agrupant 
un seguit de 7 activitats dintre del primer apartat i també 39 gestions en el segon. El consell de 
govern dóna la seva conformitat i agraeix la tasca que es posa de manifest en aquest informe. 
 
 

 
 
9.- INFORMACIONS DIVERSES. 

 
 S’informa de la visita efectuada pel vicepresident sr. Pere Prat i la gerent del consorci, a 

l’ajuntament de Folgueroles, que va mostrar la seva disponibilitat a adherir-se al Consorci Alba-
Ter. 

 S’informa sofre la recerca de nous projectes europeus i de l’estat, per assumir finançament de 
part dels recursos humans del Consorci. 

o Emplea verde, de la Fundació Biodiversitat. Subvenció del 80%. S’hi està treballant, 
incloent-hi també la creació de la xarxa d’entitats fluvials, que no s’ha pogut concretar a 
través del PDR estatal de projectes de cooperació. 

o Life comunicació, subvenció del 50%. Es tracta de dissenyar una bona estratègia de 
comunicació de la Xarxa Natura 2000, que ens permetria comunicar, a més, el Consorci 
i la seva tasca. Es planteja la possibilitat de que el Sigte en sigui soci beneficiari, amb 
l’aportació de la seva feina. 

o Es va trametre una memòria valorada de treballs al Reg del Molí de Pals, per tal que 
sigui tinguda en compte dins el PDR estatal, per indicació del sr. Puxeu. 



 Llibre patrimoni. S’¡nforma de la molt bona rebuda que ha tingut, també a nivell de vendes. Es 
valora molt positivament aquest fet, pel que pot representar de cara a aconseguir també la 
subvenció pel llibre del patrimoni natural. 

 Es presenta als membres del Consorci Alba-Ter la publicació que la revista “Grandes Espacios, 
turismo activo” ha fet d’un article força ampli sobre la Ruta del Ter. 

 S’apropen les eleccions municipals i, per això, es comenta que els membres de l’actual Consell 
de Govern, seguiran essent-ne membres en funcions, fins a la composició del nou Consell, 
després de l’Assemblea de constitució que tindrà lloc entre setembre i octubre d’enguany, 
després de la designació dels representants de cada ajuntament consorciat. 

 S’ha preparat una visita al Museu de l’Aigua de Salt, que es realitzarà un cop acabada aquesta 
sessió del Consell de govern. 

 
 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Atès que els diversos temes que es podrien tractar en aquest apartat ja s’han suscitat al llarg de la 
sessió i no s’aporten noves intervencions en aquest punt, es deixa sense contingut formal. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a 1/4 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 President i per la Secretària que en dono fe. 
 
 
La Secretària,        El President,  
Maria Victòria Colom i Canal      Francesc Camps i Sagué  
 
 
 
 
 
 
 
  


