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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 2/04 
Caràcter: Ordinari 
Data: 5 d‟abril de 2004. 
Horari: d‟un quart de cinc fins a un quart de set de la tarda. 
Lloc Casa de la Vila de l‟Ajuntament d‟Amer.  
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. (President) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix. 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès  
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara i Fernández 
Ajuntament de Ripoll: Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament d’Amer: Sr. Jordi Fontàs i Mitjanas 
 
Excusen l‟absència la senyora Remei Ferrer i Costa (Ajuntament de Bescanó) i el senyor 
Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de Vilallonga de Ter). 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Secretària –Interventora de l’Ajuntament de Celrà: Sra. Rosa Maria Melero  
 
Tècnics:   Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu i Gerent en funcions),  
Elisenda Currius i Soler (Tècnica de comunicació), Dolors Roset i Pagès (Directora de 
projectes). 
 
També assisteix a la primera part de la reunió com a membre oïdor l‟alcalde de 
l‟Ajuntament d‟Amer senyor Joan Güell. 
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l‟acta de la sessió anterior. 
2. Informe de presidència. 

2.1. Entrevistes i accions realitzades. 
2.2. Evolució dels projectes per àrees de treball. 

2.2.1. Promoció econòmica i turisme. 
2.2.2. Patrimoni cultural. 
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2.2.3. Patrimoni natural. 
2.2.3.1. Aprovació de bases de projectes per a l‟Interreg IIIA. 
2.2.3.2. Aprovació de bases per la redacció d‟un projecte a l‟Illa de Canet. 

 
2.2.4. Sensibilització i educació ambiental. 

2.2.4.1. Aprovació de les bases dels premis del Ter. 
2.2.4.2. Proposta sobre el material gràfic del Pantà de Cal Gat. 
2.2.4.3. Proposta sobre el material gràfic de les jornades socials. 

 
3. Àrees territorials. 

3.1. Informe sobre les reunions territorials. 
3.2. Preparació de l‟Assemblea General. 
 

4. Economia. 
4.1. Proposta d‟acord relativa a la intervenció del Consorci. 
4.2. Donar compte de la liquidació del pressupost de l‟exercici de 2003. 
4.3. Donar compte de la proposat de pressupost del 2004. 
 

5. Altres. 
5.1. Proposta d‟adhesió a la xarxa de Barcelona municipis de qualitat. 
5.2. Preparació de l‟entrevista amb el conseller de Medi Ambient. 
5.3. Proposta de reglament per al Consell de Participació. 
5.4.  

 
6. Mocions o temes per urgència. 
 
7. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
Abans d‟entrar a considerar els punts de l‟ordre del dia el president del Consorci senyor 
Francesc Camps agraeix a l‟Ajuntament d‟Amer l‟acollida que dispensa al Consorci i dóna 
la benvinguda a la senyora Rosa M. Melero que participa a la sessió en qualitat de futura 
interventora del Consorci. 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Torroella de Montgrí, 3 de febrer de 2004). 
 
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 febrer de 2004 (Torroella de 
Montgrí) 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 
Amer 5 d‟abril 2004” i que recull la informació relativa a cada punt de l‟ordre del dia. Per 
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tal de no duplicar aquesta informació, en aquesta acta s‟anirà fent referència als 
diversos apartats d‟aquest dossier quan s‟escaigui. 
 
2.- INFORME DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president agraeix al Sr. Jordi Fontàs Mitjanas membre del Consell de govern i regidor 
de l‟Ajuntament d‟Amer i al sr. Joan Güell i Panosa, alcalde d‟Amer per cedir-nos la sala 
de plens de l‟ajuntament per poder portar a terme el Consell de Govern del Consorci 
Alba-Ter.  
 
Seguidament el sr. President comenta els següents punts de treball encarregades des de 
l‟elecció del nou Consell. 
 
2.1. Entrevistes i accions realitzades. 
 
 
2.2. Evolució dels projectes per àrees de treball. 
 
2.2.1. Promoció econòmica i turisme. 
 
El sr. Pere Prat explica les reunions mantingudes amb els dos consorcis de turisme de la 
comarca d‟Osona, el Consorci Paisatges del Ter i el Consorci de la Vall Sau-Collsacabra 
(pàg. 7 del dossier). Exposa que aquestes reunions es van portar a terme per respecte 
institucional i per trobar vies de treball per sumar esforços. 
 
El sr. Genís Dalmau detalla els contactes iniciats amb l‟Escola Universitària de Turisme 
de St. Feliu de Guíxols (pàg. 6) perquè desenvolupin una estratègia turística a l‟àmbit 
fluvial. S‟està treballant perquè aquest projecte el financi el Patronat de turisme de la 
Diputació de Girona a través de la línia de subvencions per la implementació de clubs de 
competitivitat o millora. Amb aquesta línia de subvencions es pot finançar un 20% de les 
despeses del projecte amb un màxim de 6.000€ de totes maneres s‟estudia la 
possibilitat que ens facin una aportació de 6.000€ i d‟aquesta manera poder pagar el 
projecte. 
 
El sr. Genís Dalmau explica la reunió que es va portar a terme amb la Direcció General 
de Turisme (pàg. 9). Comenta el contacte mantingut amb la nova directora general i que 
el tema del pla de dinamització turístic el porta el sots-director, el sr. Sobrino. Exposa el 
canvi d‟estratègia que s‟haurà de portar a terme per desenvolupar aquest projecte. Tal i 
com va recomanar el sr. Sobrino el pla de dinamització turístic es finançarà a través d‟un 
pla de foment la qual cosa implica que la Generalitat finançarà 1/3 part del pla i que el 
Consorci ha de buscar el recolzament de les Diputacions. Amb el Pla de foment turístic la 
Generalitat aportaria 60 milions de les antigues pessetes repartits en tres anys. També 
explica que es podria aconseguir que la primera aportació es fes aquest 2004 però que 
enlloc d‟aportar 20 milions se n‟aportarien menys, acumulant la resta de finançament en 
els dos propers anys. 
El senyor Dalmau que creu que l‟estratègia a seguir ara és refer el contingut del pla i 
posar-nos en contacte amb les diputacions per tal de fer-los-hi saber que la Generalitat 
ja aporta aquests diners i que ara hem de concretar les seves aportacions. Per tant 
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s‟iniciaran els tràmits per tornar-nos a reunir amb el Patronat de turisme de la Diputació 
de Girona a nivell de la comarca d‟Osona s‟haurà de parlar amb la resta de consorcis de 
promoció turística per tal d‟arribar de forma coordinada al consens per reclamar 
l‟aportació de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit s‟assenyalen els contactes 
mantinguts amb la Diputació dintre de la seva iniciativa “municipis Xarxa de qualitat” 
 
Pel què fa a les jornades de turisme, el senyor Dalmau explica que no cal que es 
financin a través del pla de foment sinó que es poden aconseguir els diners a partir 
d‟una altra línia de subvenció. En aquest sentit el senyor Camps apunta que no cal que 
tots els projectes que es vulguin desenvolupar s‟imputin al pla de foment sinó que es pot 
demanar ajut a d‟altres departaments de la Generalitat. 
 
A partir d‟ara s‟ha de reconduir la situació amb les diputacions per veure quina relació 
s‟estableix i com es concreten terminis i imports. 
 
Amb el sr. Sobrino s‟ha d‟aclarir les possibilitats reals de la Generalitat per fer la primera 
aportació aquest 2004. El sr. Musellas apunta que per les diputacions els serà quasi 
impossible fer aportacions elevades aquest any perquè ja hi ha els pressupostos 
aprovats. 
 
En Jordi Comas explica que per demanar subvenció a la diputació de Barcelona s‟ha de 
fer a través d‟unes fitxes. Aquestes fitxes ja han estat confeccionades pels tècnics del 
Consorci i s‟ha demanat finançament per inversions en matèria de turisme i patrimoni 
natural i per temes relacionats amb l‟educació i la sensibilització ambiental.  
 
La Dolors Roset explica la reunió mantinguda amb el Grup de Defensa del Ter en relació 
al GR-210, Camí vora Ter (pàg. 8). Comenta que no és fàcil trobar punts comuns de 
treball amb el GDT perquè perceben el camí vora Ter com un sender i se‟ls fa difícil 
plantejar-se‟l com un carril bici. No veuen clar dissenyar una estratègia de turisme 
sostenible al costat d‟un curs fluvial. A més a més el sr. Francesc Camps apunta que les 
dues entitats treballen a ritmes diferents. De totes maneres la senyora Roset creu que si 
el projecte tira endavant es podrien trobar punts comuns de treball. 
  
2.2.2. Patrimoni cultural 
 
Per part de la senyora Roset s‟exposa que la prioritat de l‟àrea de treball de patrimoni 
cultural és actualitzar l‟inventari. Per aquest motiu no s‟incorpora el dossier de la sessió 
cap document relatiu a aquest apartat. El senyor Jordi Comas diu que aquesta partida 
s‟ha previst en el pressupost que s‟està preparant pel pla de foment.  
 
En Francesc Camps demana que es busqui la documentació necessària per tramitar la 
declaració de bens culturals d‟interès local (BCILS) per beure quins són els passos a 
seguir. S‟aclareix que per municipis menors de 5.000 habitants l‟interlocutor dels 
ajuntaments és el Consell Comarcal i en Jordi Comas informa que ja es disposa 
d‟aquesta documentació i que només falta repassar-la per veure quins són els passos a 
seguir. 
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En referència a l‟Interreg IIIBMedoc es fa constar que s‟està a l‟espera de rebre la 
resolució però que és una subvenció molt competida perquè s‟hi han presentat molts 
projectes. 
 
2.2.3. Patrimoni natural. 
 
- Projecte de recuperació ambiental de St. Gregori i Bescanó 
S‟exposa que s‟ha arribat a un acord informal amb la Fundació Territori i Paisatge 
perquè financi la redacció d'un pla director per ordenar les lleres del riu Ter entre 
Bescanó i St. Gregori (pàg. 11). El sr. Ponç Feliu apunta que aquest projecte es 
finançarà a través d‟una subvenció extraordinària amb una dotació de 12.000€ i que 
s‟han d‟iniciar els treballs abans de l„estiu. 
 
Dolors Roset diu que des de l‟àrea tècnica del Consorci s‟ha preparat un avant projecte 
que s‟ha d‟avaluar entre el Consorci i els ajuntaments implicats i que un cop les tres 
parts aprovin aquest avant projecte s‟ha de trametre a Fundació Territori i Paisatge. 
 
El consorci ja ha redactat el conveni i si Fundació Territori i Paisatge hi està d‟acord 
s‟haurà d‟aprovar en el pròxim consell de govern. El model de conveni figura a les 
pàgines 35 a 37 del dossier de la sessió. Òbviament l‟objectiu buscat amb aquesta 
iniciativa és ordenar totes les actuacions realitzades en aquest espai. 
 
- Pantà de Cal Gat (pàg. 12 i 13). 
En Jordi Comas explica que l‟Ajuntament de St. Joan va iniciar els tràmits per portar a 
terme la segona fase del Pantà de Cal Gat però que finalment no es farà perquè no han 
arribat a un acord amb el propietari. Explica també que s‟ha fet una revisió d‟obres amb 
una tècnica del Departament de Medi ambient de la Generalitat i que tot estava 
correcte. D‟aquesta manera per donar per finalitzada la primera fase del projecte del 
Pantà de Cal Gat només manca resoldre el dubte que plantejava l‟Ajuntament de St. 
Joan de les Abadesses respecte a la resistència de l‟aguait, el paviment lliscant del 
mirador i l‟encanyissat. El Consorci està a l‟espera de rebre la resposta de la Fundació 
Natura. 
 
2.2.3.1. Aprovació de bases de projectes per a l‟Interreg IIIA. 
 
Les pàgines 14 i 15 del dossier de la sessió recullen les bases reguladores per a la 
presentació de projectes de restauració i/o rehabilitació de les ribes fluvials dels rius Ter 
i Freser inclosos dins el projecte “Taller transfronterer de l‟aigua”, finançats per la 
iniciativa comunitària Intereg IIIA. L‟objectiu d‟aquestes bases és aconseguir una 
selecció acurada dels projectes presentats pels ajuntaments. Caldrà modificar alguns 
punts de les clàusules reguladores per a la presentació de projectes. El punt de quantia 
dels projectes s‟ha de concretar més i s‟ha de deixar clar que els ajuntaments hauran de 
cofinançar el projecte a un 50%. Si des del Consorci s‟aconsegueix trobar aquest 
finançament que ha d‟aportar l‟ajuntament l‟ens municipal s‟ho podrà estalviar però, 
d‟entrada, ha de quedar constància que l‟ajuntament és cofinançador del projecte. 
 
El sr. Musellas demana com es pagarà el personal que està treballant en aquest 
programa. Exposa que es tingui en compte l‟elaboració del pressupost de les actuacions 
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però els tècnics expliquen que dins el programa Interreg IIIA ja hi ha altres línies de 
finançament que preveuen els costos de personal. 
 
Un altre punt a modificar a les bases és el de la composició de la mesa. S‟acorda que la 
mesa estarà integrada pels membres del Consell de Govern. 
 
Els ajuntaments podran enviar projectes al Consorci fins el dia 31 d‟agost i durant el mes 
de setembre la mesa resoldrà quines actuacions es porten a terme. 
 
El sr. Vicenç G. Cara proposa que els projectes que es presentin per finançar-se a través 
de Interreg IIIA no estiguin finançats per ajuts FEDER ni a través del PUOSC. Pel que fa 
a projectes finançats per ajuts FEDER està clar que el seu finançament no és compatible 
amb fons de l‟Interreg però cal estudiar si succeeix el mateix amb el PUOSC. 
 
Finalment el Consell de Govern aprova el contingut de les bases amb les modificacions 
que s‟han esmentat anteriorment. 
 
2.2.3.2. Aprovació de bases per la redacció d‟un projecte a l‟Illa de Canet. 
 
El plec de clàusules administratives que es presenten (pàg. 16 a 34) són de procediment 
obert mentre  que el sr. Musellas exposa que potser serien mes adequades les d‟un 
procediment negociat. El senyor Camps creu que és convenient aprovar unes clàusules 
marc pel Consorci i amb aquest fi s‟encarrega a la secretaria perquè es faci una proposta 
a aprovar per l‟Assemblea General que defineixin aquests plecs de base del Consorci. Es 
proposa com a segona opció que en cada cas particular la presidència aprovi les bases 
específiques. 
 
El sr. Musellas diu que un plec de clàusules marc ha de ser considerat amb molta 
atenció per part del  consell de govern i proposa les següents variacions a les clàusules 
adjuntes: 
 

- Puntuació.  
- Demanar un % perquè es puguin realitzar activitats. 
- Temps 

Aquestes clàusules s‟hauran de revisar per poder-les aprovar per l‟assemblea general. 
 
Per agilitar el projecte de restauració ambiental de l‟Illa de Canet i les lleres de Serra de 
Daró, La Tallada d‟Empordà i Verges s‟acorda que no es seleccionarà l‟empresa a través 
d‟un procés obert ja que legalment no és necessari. 
 
En principi es creu que per un projecte de 9.000€ el millor que es pot fer és un 
procediment negociat i que, en tot cas, en aquest projecte cal ser pràctics i s‟opta per 
una contractació menor. El sr. Musellas apunta que amb les empreses que es contactin 
s‟hauria de negociar la preparació d‟una campanya de publicitat. S‟acorda que es 
demanaran 3 pressupostos a : 

- La Vola 
- Martí Franch 
- Aspecte 
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S‟acorda que per l‟Assemblea es proposarà l‟aprovació dels plecs de bases que han de 
ser diferents en funció dels diversos tipus de contractació. 
 
2.2.4. Sensibilització i educació ambiental. 
2.2.4.1. Aprovació de les bases dels premis del Ter. 
 
Es presenta la proposta de bases que han de regular els premis Ter per a treballs 
vinculats a l‟estudi, la recerca i la divulgació del territori que configura el riu Ter (pàg. 44 
a 47). Es comenta el contacte mantingut amb la Caixa de Manlleu, Caixa de Girona  pel 
patrocini d‟aquests guardons (pàg. 40 i 42). Seguidament s‟explica que així com Caixa 
de Manlleu encara no ha dit que no al patrocini dels Premis Ter, Caixa de Girona ja s‟ha 
fet enrera perquè no entra dins les línies d‟acció de l‟obra social d‟aquesta entitat. En 
principi el Consell de Govern decideix tirar endavant amb els premis sempre i quan 
s‟asseguri el finançament que falta. 
 
El senyor Francesc Camps exposa la proposta de Caixa de Girona d‟editar un llibre de 
fotografies del riu Ter. El Consell de Govern valora positivament aquesta iniciativa que 
sembla una bona oportunitat per difondre el territori i la seva riquesa.  
 
Seguidament es comenta el contacte mantingut amb l‟empresa Aigües de Girona, Salt i 
Sarrià de Ter pel patrocini de les jornades sobre el riu Ter (pàg. 41). D‟acord amb els 
conclusions d‟aquesta trobada l‟empresa es compromet a finançar una part o la totalitat 
de les jornades fins una aportació màxima de 10.000 €. 
 
2.2.4.2. Proposta sobre el material gràfic del Pantà de Cal Gat. 
 
Es comenten els continguts de la reunió mantinguda a l‟Ajuntament d‟Amer (pàg. 43) 
per tal de definir les característiques generals del material gràfic que s‟ha d‟editar per les 
actuacions del Consorci sobre el territori. 
 
Finalment i en relació als pressupostos pel disseny d‟aquest material gràfic (pàg. 48 a 
52) el Consell de Govern acorda l‟adjudicació d‟aquest subministrament a l‟oferta 
presentada per la senyora Núria Yebra ja que és la que es considera més avantatjosa. 
 
2.2.4.3. Proposta sobre el material gràfic de les jornades socials. 
 
S‟informa del pressupost presentat per l‟empresa Fontané comunicació visual, SL per a 
la realització d‟aquest material per les jornades del Ter (pàg. 53). 
 
CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ (pàg. 54 a 56) 
 
El Consell de Govern aprova el model tipus de conveni de col·laboració que serà 
aplicable a la iniciativa que s‟ha comentat anteriorment pactada amb l‟empresa Aigües 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 
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Finalment dintre d‟aquest punt la senyora Dolors Roset comenta que la feina tècnica de 
confecció de l‟atles ja s‟ha acabat i que s‟està a l‟espera que es completin els capítols 
institucionals de presentacions. 
 
3.- ÀREES TERRITORIALS. 
 
Dintre d‟aquest capítol s‟informa de les adhesions dels ajuntaments de Gualta i Sarrià de 
Ter i els contactes mantinguts amb el nou alcalde de l‟Ajuntament de Gurb (pàg. 58 a 
60). 
 
3.1. Informe sobre les reunions territorials. 
 
S‟informa al consell de les reunions mantingudes per cada territori i dels seus resultats. 
El resum d‟aquesta iniciativa es recull a les pàgines 61 i 62 del dossier. 
 
Els membres del Consell de Govern valoren molt positivament l‟assistència i conclusions 
d‟aquestes trobades. 
 
3.2. Preparació de l’Assemblea General. 
 
El Consell de Govern un cop valorada tota la informació relativa a la propera assemblea 
acorda que aquesta se celebri el proper dia 15 de maig a l‟Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses. Es comenta que hi ha la possibilitat d‟assistència o bé del president de la 
Diputació de Girona o bé del conseller de Medi Ambient. El Consell de Govern prepararà 
una sessió preparatòria prèviament a l‟assemblea. 
 
4.- ECONOMIA. 
4.1. Proposta d’acord relativa a la intervenció del Consorci. 
 
Antecedents de fet: 

 
1.-En data 13 d‟abril de 2002, el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter va designar la 
sra. Anna Vilargonter Espadaler, interventora de l‟Ajuntament de Manlleu, com a 
interventora de fons del Consorci Alba-Ter. 
 
2.-Tant des de la presidència del Consorci, com per part de la sra. Anna Vilargonter i 
Espadaler, es veu la necessitat de proposar un relleu en la intervenció del Consorci. El 
motiu és la dificultat de poder continuar compaginant el càrrec d‟interventora de 
l‟Ajuntament de Manlleu amb el d‟interventora del Consorci Alba-Ter. Des de presidència 
es vol dotar de més responsabilitats la intervenció del Consorci i això comportarà que 
siguin necessàries més hores de dedicació per poder exercir aquest càrrec. 
 
Fonaments de dret: 
 

1.- L‟art. 13 dels estatuts del Consorci Alba-Ter preveu com una facultat del Consell de 
Govern de l‟ens la del nomenament del secretari i interventor del Consorci. 
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2.- L‟art. 23 dels mateixos estatuts disposa que “el Consorci estarà assistit per un secretari 
i per un interventor que seran nomenats lliurement pel Consell de Govern d‟entre els 
secretaris i interventors en exercici dels Ens consorciats.” 
 
Atenent doncs a la competència atorgada i a la necessitat d‟adoptar els acords de 
substitució en el càrrec de la intervenció de fons del Consorci, es proposa al Consell de 
Govern l‟adopció dels següents 
 
ACORDS 
 

Primer.- Designar la senyora Rosa M. Melero, secretaria interventora de l‟Ajuntament 
de Celrà, com a nova interventora de fons del Consorci Alba Ter. Aquesta designa serà 
efectiva des del moment en què es doni compte a la propera assemblea general i sens 
perjudici de les funcions de coordinació entre la interventora sortint i la que es fa càrrec 
de les funcions atès que la liquidació del pressupost del 2003 i els comptes generals 
d‟aquell exercici que s‟aprovaran el proper dia 15 de maig aniran a càrrec de la senyora 
Vilargonter. 
  
Segon.- Notificar aquest acords a la sra. Anna Vilargonter i Espadaler fent-li avinent 
l‟agraïment del Consell de Govern del Consorci per la seva dedicació i rigor al càrrec que 
ha vingut desenvolupant així com a la nova interventora de l‟ens, sra. Rosa Maria Melero. 
 
Tercer.- Donar compte d‟aquest nomenament al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.   
 
 
4.2. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2003. 
 
Per part del gerent en funcions senyor Jordi Comas es fa una presentació d‟aquest 
document i s‟acorda mantenir una reunió de traspàs i anàlisi d‟aquesta informació que 
portaran a terme el senyor Musellas, el propi gerent i les interventores que traspassen 
les seves funcions a fi de definir l‟estratègia econòmica del Consorci a partir d‟aquests 
documents. El Consell de Govern es dóna per assabentat d‟aquesta resolució. 
 
Es transcriu a l‟acta el decret d‟aprovació de la liquidació: 
 
“RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 
 
Identificació de l’assumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost del Consorci 
Alba-Ter corresponent a l‟exercici de 2003.  
 
Legislació aplicable:  
 
1.- L‟article 172 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
(LRHLA)  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 
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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.  
 
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 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci Alba-Ter corresponent a 
l‟exercici de 2003 segons el detall que tot seguit s‟esmenta:  

 
Liquidació del pressupost de despeses 

 Pressupost 
Inicial 

Pressupost 
Definitiu 

Obligacions  
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Pendent 

Cap.1 107.898,52 98.333,86 96.029,87 94.264.08 1.765,79 

Cap.2 148.255,23 124.011,86 87.083,88 48.725,42 38.358,46 

Cap.3 2.250,00 2.250,00 2.173,56 2.173,56 0 

Cap.4 0 0 0 0 0 

Cap.6 9.209,20 44.630,71 44.630,71 36.198,67 8.432,04 

Cap.7 0 0 0 0 0 

Cap.8 0 0 0 0 0 

Cap.9 0 0 0 0 0 

Total 267.612,95 269.226,43 229.918,02 181.361,73 48.556,29 

 
Liquidació del pressupost d’ingressos 

 Pressupost 
Inicial 

Pressupost 
Definitiu 

Drets 
reconeguts 

nets 

Drets 
recaptats 

Pendent 

Cap.1 0 0 0 0 0 

Cap.2 0 0 0 0 0 

Cap.3 200,00 200,00 0 0 0 

Cap.4 267.362,95 267.362,95 218.021,04 135.264,04 82.757,00 

Cap.5 50,00 50,00 0,63 0,63 0 

Cap.6 0 0 0 0 0 

Cap.7 0 44.630,71 52.687,40 32.687,40 20.000,00 

Cap.8 0 0 0 0 0 

Cap.9 0 0 0 0 0 

Total  267.612,95 312.243,66 270.709,07 167.952,07 102.757,00 

 
Resultat pressupostari 

Drets reconeguts nets  270.709,07 

Obligacions reconegudes netes  229.918,02 

Resultat pressupostari brut  40.791,05 

Desviacions positives finançament 29.447,37 

Desviacions negatives finançament 0 

Despeses finançades amb romanent tresoreria  0 

RESULTA
T 
PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT  

11.343,68 

 
Romanent de tresoreria 
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Romanent de tresoreria general -24.890,70 

Romanent de tresoreria afectat  -21.617,09 

Romanent líquid de tresoreria -46.507,79 

 
Romanents de crèdit  

Pressupost definitiu 269.226,43 

Obligacions reconegudes  229.918,02 

Total romanents de crèdit  39.308,41 

 
Detall dels romanents de crèdit  

Saldos disponibles   

Saldos retencions   

Saldos autoritzacions  

Saldos disposicions  39.308,41 

To
tal 

39.308,41 

 
 
Segon.- Donar compte al Consell de Govern en la primera sessió que es dugui a terme, 
una vegada efectuada la seva aprovació.  
 
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. 
 
Es dóna compte també al Consell de l‟informe d‟intervenció que acompanya la liquidació i 
que forma part del dossier de la sessió (pàgines 68 a 73) 
  
 
4.3. Donar compte de la proposta de pressupost del 2004. 
 
Per part del gerent en funcions sr. Jordi Comas s‟informa del contingut de l‟avant-
projecte de pressupost del Consorci per l‟any 2004 que es preveu aportar a l‟Assemblea 
General del dia 15 de maig per la seva aprovació. 
 
Aquest document forma part del dossier de la sessió, pàgines 74 i 75. 
 
El Consell de Govern se‟n dóna per assabentat. 
 
 
5.- ALTRES. 
5.1. Proposta d’adhesió a la xarxa de Barcelona municipis de qualitat. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern és la següent: 
 
Antecedents de fet: 
 
1.-Amb Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, la Diputació de Barcelona pretén aprofundir 
en els seus aspectes locals per tal d‟articular noves formes de treballar en el territori. 
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2.- Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat es basa en la figura del protocol general, 
considerat l‟instrument legal idoni que permet establir pautes d‟orientació en qüestions 
d‟interès comú, a partir de les quals desplegar un conjunt d‟accions de cooperació amb els 
ens locals de la província destinades a fomentar polítiques públiques de qualitat i impulsar 
el treball en xarxa. 
 
3.- A través de l‟adhesió al Protocol general el Consorci Alba-Ter podrà optar a 
subvencions de la Diputació de Barcelona per tal d‟endegar accions que beneficiïn els ens 
adherits de la província de Barcelona. 
 
3.-L‟adhesió al Protocol, no portarà, per ella mateixa, cap més obligació que la de 
reconduir els actes i instruments concrets de desplegament a les pautes formals 
establertes pel dit Protocol. Ni la seva aprovació ni l‟adhesió al mateix donaran lloc a 
compromisos concrets o de caràcter econòmic. 
 
 
Es proposa al Consell de Govern i aquest aprova per unanimitat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l‟adhesió del Consorci Alba-Ter al Protocol General Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2004-2007. Aquesta adhesió es realitza en el marc de la finalitat 
estatutària del Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Notificar aquest acords a l‟Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona. 
 
 
5.2. Preparació de l’entrevista amb el conseller de Medi Ambient. 
 
El Consell de govern debat els termes d‟aquesta important entrevista i es consensua la 
participació del màxim nombre dels seus membres a la mateixa. 
 
5.3. Proposta de reglament per al Consell de Participació. 
 
El Consell pren en consideració la proposta de Reglament elaborat i que figura a les 
pàgines 81 a 85 del dossier de la sessió acordant el seu debat posterior abans de que es 
presenti a l‟Assemblea general per la seva aprovació. 
 
També es donen compte al Consell de les cartes que s‟han tramés a la Diputació de 
Barcelona i de Girona per tal de renovar el conveni amb la primera i per sol·licitar la 
participació de la segona en el Consorci (pàgines 78 a 80). 
 
6.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No se‟n consideren. 
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7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha intervencions dintre d‟aquest punt ja que en el transcurs de la sessió ja s‟han 
produït les intervencions necessàries per l‟aclariment dels diversos temes tractats. 
 
 
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. 


