
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 02/08 
Caràcter: Ordinari 
Data: 29 de febrer de 2008 
Horari: de 2/4 de 5 a les 6 menys 5’ de la tarda 
Lloc: Sala Polivalent de Bescanó 
 
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 Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró i Torró 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simón i Caballero 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig   
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Maria Dolors Bassa i Coll  
 
També assisteix: el senyor Gaietà Garcia i Gordillo representant de l’ajuntament de 
Masies de Voltregà i el senyor Pere Pujolràs i Feixas representat de l’ajuntament de 
Sant Julià de Ramis. 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora: Sra. Rosa Maria Melero Agea 
Tècnics: Senyor Lluís Solé i Díez (Interventor de l’Ajuntament de Manlleu), senyor 
Josep Capellà i Hereu (assessor del Consell de Govern) i la gerent del Consorci senyora 
Anna Magem i Marsó. 
 
Excusen l’absència: el senyor Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser).  
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (30 de gener de 2008). 
2. Aprovació acord d’utilització dels webservices del Servei meteorològic de 
Catalunya. 
3. Devolució garantia definitiva per l’obra d’arranjament de punts forestals 
al terme municipal de Sant Joan de les Abadeses. 
4. Assumpte subvenció Interreg. 
5. Acord de compensació de crèdits amb l’ajuntament de Salt. 
6. Acord de nomenament del nou interventor del Consorci. 
7. Preparació Assemblea 29 de febrer de 2008. 
8. Mocions o temes per urgència 
9. Precs i preguntes 



 
Abans de l’inici formal de la sessió el president del consorci,  senyor Francesc Camps, 
obre l’acte donant la benvinguda als senyors Gaietà Garcia i Pere Pujolràs que 
s’integraran a partir d’ara a les sessions del Consell de Govern, en les seves qualitats 
de membres de ple dret del mateix (en el cas del senyor Gaietà Garcia i a partir de 
l’acord que presumiblement adoptarà l’Assemblea General avui mateix) i en virtut de la 
invitació que la mateixa Assamblea acordarà per tal de què en formi part en qualitat 
d’oient (en el cas del senyor Pere Pujolràs). El senyor Camps recorda que totes les 
aportacions són benvingudes quan hi ha tanta feina a compartir dintre del Consorci. 
 
Seguidament presenta al senyor Lluís Solé, interventor de l’Ajuntament de Manlleu, 
que es farà càrrec de les funcions d’intervenció del Consorci, substituint la senyora 
Rosa M. Melero, a partir dels acords que ha d’adoptar l’Assemblea General convocada 
per avui mateix. Finalment també dóna la benvinguda a la senyora Anna Magem que 
es farà càrrec de la gerència del consorci Alba Ter a partir de l’acord de nomenament 
que ja es va adoptar en la sessió anterior. El senyor Pere Prat fa constar el seu 
agraïment per la confiança que han demostrat tant el senyor Solé com la senyora 
Magem en acceptar la proposta de fer-se càrrec de les responsabilitats que assumiran 
a partir d’ara en el Consorci i també els dóna la benvinguda, posant de manifest la 
satisfacció que li produeix saber que es pot comptar des d’ara amb la dedicació i 
l’esforç d’aquests dos professionals. Afegeix seguidament que cal donar les gràcies 
també a la sra. Rosa Mª Melero que durant tots aquests últims anys s’ha fet càrrec de 
la intervenció del Consorci amb dedicació, rigor i professionalitat i justifica aquest canvi 
en la necessitat d’unificar tots els serveis administratius i de gestió ordinària del 
Consorci a l’entorn d’una sola seu. 
 
El senyor Pere Pujolràs mostra la seva satisfacció per poder participar en la tasca del 
Consorci i explica la seva vinculació amb el riu Ter ja des dels seus orígens familiars, 
alhora que posa l’èmfasi en la importància dels treball per refer el riu sobretot en 
aquests moments de crisi per la sequera que també suposa una oportunitat per fer 
propostes de futur. 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (30 de gener 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 30 de gener de 2008 (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 
Bescanó, 29 de febrer 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. APROVACIÓ ACORD D’UTILITZACIÓ DELS WEBSERVICES DEL SERVEI 
METEOROLÒGIC DE CATALUNYA: 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents  
 
Per tal d’implantar una estratègia de desenvolupament turístic sostenible en el territori 
que configura el riu Ter, des de l’àrea de promoció econòmica i turisme del Consorci 
Alba-Ter, es treballa en el desenvolupament del Pla de Foment turístic iniciat l’any 
2005, que inclou la creació de la Ruta del Ter. 

Per a la divulgació d’aquesta ruta, s’està treballant en la creació d’un portal web, des 
del qual es podrà treballar amb servidors de mapes interactius, descarregar aplicacions 
per a dispositius mòbils (PDA) i accedir als webservices del Servei Meteorològic de 
Catalunya. 

Es per això que es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació dels següents  

ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar l’acord per a la utilització dels webservices del Servei Meteorològic 
de Catalunya, que inclou els següents punts: 
 
1.- El Servei Meteorològic de Catalunya posa a disposició del Consorci Alba-Ter, l’accés 
als següents webservices per utilizar-ne les dades: 

 Predicció comarcal 
 Temps present. 

2.- El Consorci destinarà la informació que obtingui del webservice al portal web de 
divulgació de la Ruta del Ter. 

3.- El Servei Meteorològic de Catalunya posa a disposició de l’entitat unes icones pels 
estats del cel en el cas que el servei n’inclogui la informació. Si se’n volen utilitzar unes 
altres, s’haurà de demanar el vist-i-plau al Servei Meteorològic de Catalunya per a 
mantenir la coherència amb la predicció. 

4.- L’entitat es compromet a indicar l’origen de les dades utilitzant el logotip del Servei 
Meteorològic de Catalunya. 

5.- Les dades del servei de predicció comarcal són per a la capital de comarca i per a 
uns períodes de temps que varien segons l’hora del dia, fets que s’han d’indicar al 
publicar-les. 

6.- Les dades del servei de temps present són vàlides per al municipi sol·licitat, fet que 
s’ha d’indicar al publicar-les. 

7.- Les administracions publiques poden accedir al servei sense cost econòmic. 



Segon.- Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a 
la tramitació i signatura dels documents necessaris per a la formalització d’aquest 
acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acords al Servei Meteorològic de Catalunya, en el termini  
més breu possible.” 
 
En torn d’explicació de la proposta el senyor Francesc Camps explica en detall en què 
consisteix l’acord d’utilització i els serveis de què gaudirà el Consorci per aplicació dels 
termes de col·laboració oferts. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
3. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA PER L’OBRA D’ARRANJAMENT DE 
PUNTS FORESTALS AL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DE LES ABADESES 
 
Per part de la interventora del Consorci, senyora Rosa M. Melero, s’informa que, un 
cop analitzat l’expedient per la contractació d’aquesta obra, s’ha pogut comprovar que 
encara mancava l’acta de recepció de la mateixa i, per tant, la devolució de la garantia 
encara no es pot fer efectiva. En conseqüència els acords que es proposaven resten 
sobre la taula fins que es completi el tràmit pendent. 
 
4. ASSUMPTE SUBVENCIÓ INTERREG: 
 
El Consell de Govern debat àmpliament les característiques i la possibilitat de fer 
sol·licitud dintre d’aquesta iniciativa europea d’un projecte d’intervenció en elements 
de patrimoni cultural vinculat al riu Ter, amb acord de col·laboració amb el sindicat de 
municipis francesos del riu Tech. S’informa a bastament dels contactes mantinguts 
amb els socis francesos i l’entrevista que hi va haver amb l’alcalde de Ceret. L’objectiu 
fóra accedir a l’INTERREG amb un projecte molt més ambiciós dels que fins ara 
s’havien plantejat on s’inclourien també elements de patrimoni natural. El senyor Josep 
Capellà complementa aquesta informació explicant els objectius del projecte que es 
presentaria i els nivells d’actuació transfronterera que es pretenen en aquesta iniciativa 
europea que té una dotació econòmica molt interessant i on, per primera vegada, es 
preveu la possibilitat de cofinançament fins el 65% a través de fons comunitaris. A 
continuació el senyor Capellà explica el contingut de la sol·licitud que es va presentar 
al primer INTERREG i seguidament s’acorda que els tècnics del Consorci es posin a 
treballar immediatament per tal d’elaborar un document de base que es pugui 
presentar a aquesta convocatòria que sembla imminent i que té un horitzó temporal de 
les actuacions fins l’any 2013. Es valora com a molt positiu poder participar en la 
primera convocatòria d’aquest programa. En una primera exploració de les possibilitats 
de sol·licitud es valorava el cost del projecte a presentar a l’entorn del milió d’euros. 
 
Dintre d’aquest mateix punt també es dóna compte de la convocatòria d’ajuts LIFE que 
ha suposat l’elaboració d’un projecte de, aproximadament, un milió d’euros. 
S’assenyala que el cofinançament d’una actuació concreta amb les dues convocatòries 
(LIFE i INTERREG) és incompatible. Per això, caldrà valorar els problemes de 
finançament que suposaria assumir l’execució de tots dos projectes. S’informa que pel 
què fa al LIFE el projecte presentant pel Consorci ha passat la primera selecció de 



Madrid i ara la sol·licitud és a Brussel·les. Cal valorar les fonts de finançament tant del 
Departament de Medi Ambient com de Territori i Paisatge per saber si es poden 
acometre el conjunt de totes les accions atès que l’INTERREG hauria de contenir 
moltes més actuacions que les previstes inicialment al LIFE. També es valora la 
probabilitat de millora dels ajuts que s’obtenen de la Diputació de Girona i la 
importància que té pel patrimoni cultural vinculat al riu la possibilitat d’obtenir un 
INTERREG que, per altra banda, també preveu temes de difusió com ara les accions de 
promoció de la ruta turística. 
 
El senyor Josep Capellà també comenta que sempre hi ha la possibilitat de renunciar a 
algun dels ajuts en el cas d’obtenir-los tots dos, i seguidament s’aborda el debat sobre 
la necessitat d’estudiar una major participació dels municipis beneficiaris de les 
actuacions en el finançament de les mateixes ja que cal involucrar el territori també en 
l’activitat i estructura del Consorci. Es tracta de trobar la manera d’aplicar el cost de 
gestió del projecte a la línia dels acords que en el seu dia ja va considerar el Consell de 
Govern i també com una manera d’assumir una tasca de proximitat amb els 
ajuntaments per tal de tenir notícia de les seves inquietuds i necessitats. En tot cas es 
valora que l’estructura actual del Consorci ja és prou potent per assumir les actuacions 
que eventualment es puguin derivar si s’accedissin a aquests ajuts. 
 
El senyor Ponç Feliu manifesta l’oportunitat de concórrer a totes dues convocatòries 
per tal d’aprofitar totes les ocasions de finançament que permetin introduir millores a 
l’entorn del riu. 
 
Finalment es dóna la conformitat perquè el treball tècnic que ha de servir de base a la 
sol·licitud de l’INTERREG es pugui aprovar en el proper Consell de Govern per la qual 
cosa es promourà una revisió prèvia del document per part de tots els membres del 
Consell. 
 
5. ACORD DE COMPENSACIÓ DE CRÈDITS AMB L’AJUNTAMENT DE SALT: 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet: 
 
Segons la informació que es desprèn de la comptabilitat del Consorci Alba-Ter, aquest 
té contret un deute a favor de l’Ajuntament de Salt en concepte de lloguer de la seu 
tècnica del Consorci durant els anys 2005, 2006 i 2007 per un import total de 
11.830,37 euros, amb el següent detall: 
 
 Lloguer espai seu tècnica 2005   3.718,37 euros 
 Lloguer espai seu tècnica 2006   4.000,00 euros 
 Lloguer espai seu tècnica 2007   4.112,00 euros 
 
D’altra banda, l’Ajuntament de Salt té pendent aportar les quotes al Consorci Alba-Ter 
dels anys 2006 i 2007, i  el cofinançament del projecte de plantació d’espècies, per un 
import total de 9.922,00 euros, segons el següent detall: 
 
 Quotes Consorci exercici 2006   4.678,88 euros 



 Quotes Consorci exercici 2007   4.861,35 euros 
 Cofinançament projecte plantació espècies    381,77 euros 
 
Legislació aplicable: 
 

 L’article 71 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 L’article 13.q dels estatuts del Consorci Alba-Ter. 
 Els articles 63 a 68 del Reglament General de recaptació, aprovat per Reial 

Decret 1684/1990,de 20 de desembre (RGR) regula el procediment i requisits 
que cal seguir per efectuar les compensacions de crèdit. 

D’acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, es proposa al Consell de Govern 
l’adopció de l’acord que segueix a continuació: 
 
Primer.- Compensar els crèdits especificats en els antecedents de fet d’aquest acord, 
reconeguts a favor de l’ajuntament de Salt, amb els dèbits que l’esmentat ajuntament 
té amb el Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Declarar extingits el deute i el crèdit en la quantitat concurrent, operació de 
la qual en resulta un saldo de 1.908,37 euros, a favor de l’Ajuntament de Salt. 
 
Tercer.- Procedir al pagament a l’Ajuntament de Salt dels 1.908,37 euros resultants 
de la compensació. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Salt, als efectes oportuns.  
 
En torn d’explicació de la proposta el senyor Pere Prat demana al representant de 
l’Ajuntament de Salt que per part d’aquesta institució es revisi el preu de lloguer de la 
seu tècnica del Consorci i el senyor Joan Boada replica que és voluntat de l’Ajuntament 
de Salt d’ajustar aquest preu a la línia del què s’aplica com a cost de lloguer per a la 
seu administrativa al Museu Industrial del Ter de Manlleu. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
6. ACORD DE NOMENAMENT DEL NOU INTERVENTOR DEL CONSORCI. 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Antecedents de fet: 
 
En data 5 d’abril de 2004, el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter va designar la 
sra. Rosa Maria Melero i Agea, secretària-interventora de l’Ajuntament de Celrà, com a 
interventora de fons del Consorci Alba-Ter.  
 
La distància existent entre les localitats de Celrà i Manlleu, on és ubicada la seu 
administrativa del Consorci, provoca força inconvenients a l’hora de portar a terme 
determinades tasques relacionades amb la intervenció, que requereixen, sovint, el 
desplaçament entre les dues poblacions, amb la conseqüent despesa i pèrdua de 
temps. 



 
Per això, i per tal de fer més àgils les tasques administratives i d’intervenció, es 
considera convenient un relleu en la intervenció del Consorci , proposant que la tasca 
sigui portada a terme per l’interventor de l’Ajuntament de Manlleu, coincidint així 
secretaria i intervenció en la mateixa localitat on s’ubica la seu administrativa. 
 
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. 
 
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 atesa la conformitat de la Sra. Melero i el 
Sr. Solé es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Designar el senyor Lluis Solé Díez, interventor de l’Ajuntament de Manlleu, 
com a nou interventor 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 qui es fa càrrec de les 
funcions, atès que la liquidació del pressupost del 2007 i els comptes generals d’aquell 
exercici, aniran a càrrec de la senyora Melero. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la senyora Rosa Maria Melero i Agea, 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 al nou interventor de l’ens, senyor Lluís Solé 
Díez. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest nomenament al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Dintre del debat de la proposta la interventora sortint del Consorci, senyora Rosa M. 
Melero dóna compte de l’acta d’arqueig elaborada en motiu d’aquesta substitució en la 
responsabilitat de la funció interventora del Consorci, explicant el detall de l’estat de la 
tresoreria i fent constar la documentació comptable que justifica aquesta acta.  
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
7. PREPARACIÓ ASSEMBLEA 29 DE FEBRER DE 2008: 
 
Dintre d’aquest apartat el Consell de Govern debat de forma informativa els acords i 
les comunicacions que volen compartir a l’Assemblea General que se celebrarà 
seguidament. En relació a la preparació dels actes de celebració de l’aniversari dels 
primers 10 anys del consorci Alba Ter, el senyor Ponç Feliu dóna compte de les 
diverses iniciatives que es preveuen: edició d’un document sobre la feina feta durant 
aquests anys, exposició a Barcelona i actes de celebració al territori, logotip...  
 



Els membres del Consell de Govern debaten la importància de l’acord que s’ha preparat 
per a l’Assemblea general i que ha de permetre alliberar la cessió dels fons 
supramunicipals que reben els ajuntaments per part de la Generalitat per tal de 
compensar quotes per participar en el Consorci en relació al finançament del mateix. 
Queda clar que amb aquests acords de compensació de quotes es deixarà sense efecte 
els acords anteriors que no permetien aquesta possibilitat. 
 
Seguidament el Consell de Govern també considera i repassa els altres punts previstos 
per l’Assemblea General: aprovació del pressupost i de la plantilla, moció sobre la 
situació del riu Ter per la sequera, nomenament de nou membre del Consell de Govern 
etc. 
 
8. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA: 
 

8.1.-NOMENAMENT DE CLAUERS DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., abans de passar al punt de 
precs i preguntes, el senyor president proposa que s’inclogui, per raó d’urgència, a la 
consideració del Consell de Govern, un assumpte no comprès dins de l’ordre del dia, 
referent al nomenament de clauers del Consorci Alba-Ter. 
La urgència és aprovada per unanimitat i es procedeix a la seva lectura. 
 
El Consorci Alba-Ter disposa de dos comptes corrents oberts amb la Caixa d’Estalvis de 
Manlleu, un altre amb la Caixa de Girona, i un últim compte obert amb la Caixa de 
Catalunya, dels quals cal actualitzar-ne les signatures de titularitat. 
 
Atesa la competència d’aquest Consell de Govern per al nomenament de clauers, tal 
com determina l’article 13 dels Estatuts  del Consorci Alba-Ter, es proposa al Consell 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Nomenar com  a clauers del Consorci Alba-Ter, i per tant com a titulars dels 
comptes corrents oberts en nom del Consorci, les següents persones: 

 Pere Prat i Boix, vicepresident primer del Consorci Alba-Ter. 
 Lluís Solé i Díez, interventor del Consorci Alba-Ter. 
 Anna Magem i Marsó, gerent del Consorci Alba-Ter. 

Segon.- Notificar aquest acord a les entitats bancàries corresponents, per tal de 
procedir a la modificació de les signatures de titularitat. 
 
El senyor Pere Prat dóna compte i justifica la necessitat d’adoptar els acords anteriors i 
seguidament el Consell de Govern els aprova per unanimitat 
 
9. PRECS I PREGUNTES: 
 
Dintre d’aquest punt s’informa que es promourà la visita a la seu tècnica que s’acaba 
d’implementar a Salt per tal de què tots els membres del Consorci estiguin assabentats 
d’aquest canvi i de la millora substancial que suposa pels serveis del Consorci Alba Ter 
aquesta nova ubicació amb la remodelació dels recursos materials que també 
comporta. 



 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 6 menys cinc minuts 
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 


