
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 04/08 
Caràcter: Ordinari 
Data: 9 de juliol de 2008 
Horari: de 2/4 de 5 a 3/4 de 7 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 (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 Verges:  Sra. Marta Payeró i Torró 
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 representat 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. 
 
Excusen l’absència: el senyor Joan Boada i Reig (Ajuntament de Salt).  
 
 
 

Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (14 de maig de 2008). 

 
2. Participació en un projecte a presentar al Programa de Cooperació Territorial 

europea Interreg IV B, SUDOE, dintre la convocatòria 2008. 
 

3. Subvenció per a l’edició de llibres d’interès local de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Girona. 
 

4. Donar compte de la resolució de presidència, per la qual s’aprova la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2007. 



 
5. Donar compte de la resolució de presidència, per la qual es delega la 

representació del Consorci Alba-Ter per a la signatura del conveni “Taller 
transfronterer de l’aigua II”, en la persona de la gerent del Consorci Alba-Ter. 
 

6. Mocions o temes per urgència. 
6.1 Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga en la contractació d’agents 

d’ocupació i desenvolupament local. 
6.2 Acceptació encàrrec per a la redacció d’un estudi sobre els nous usos 

dels recs del Molí de Pals i el canal de Sentmenat. 
6.3 Expedient de modificació de crèdit número 2/08, de suplement i crèdit 

extraordinari 
 

7. Informe de gerència 
 

8. Informacions diverses. 
 
9. Precs i preguntes 

 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 

 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (14 de maig 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 14 de maig 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 
Salt 9 de juliol 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.- PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE A PRESENTAR AL PROGRAMA DE 
COOPERACIO TERRITORIAL EUROPEA INTERREG IV B, SUDOE, DINTRE LA 
CONVOCATÒRIA 2008. 
 
Per part de la gerent del Consorci es comenta que s’havia elaborat una proposta per tal 
de confirmar la participació del Consorci en aquesta iniciativa que, finalment, no ha 
prosperat. Per aquest motiu l’esmentada proposta no s’adoptarà. 
Es comenten els antecedents i contactes mantinguts amb els socis francesos que 
lideraven aquest projecte i les dificultats de coordinació que s’han pogut constatar. 



Avui mateix s’ha rebut el comunicat de què el projecte no s’ha presentat dintre del 
termini establert per la convocatòria. Com a conclusió de tot el què s’ha treballat en 
aquesta iniciativa cal destacar la importància d’anar configurant una xarxa de municipis 
que treballen els temes del riu per tal de què, per futures convocatòries, els projectes i 
els contactes estiguin molt més consolidats. A nivell d’autocrítica s’ha de reconèixer 
que el projecte no estava prou treballat i que també es preveien dificultats de 
finançament, la qual cosa confirma que cal estudiar i confeccionar projectes amb més 
antelació i amb més contingut per tal de concórrer a les futures convocatòries d’ajuts. 
També cal tenir en compte que és important confeccionar un sol projecte conjunt amb 
tots els sol·licitants i per això cal treballar en la línia de coordinació de totes les 
iniciatives dels socis per tal de minorar les dificultats que s’observen en aquesta mena 
de treballs quan hi ha tants equips implicats. També hi ha l’avantatge de què en una 
futura convocatòria també s’haurà pogut valorar prèviament els resultats obtinguts per 
projectes que s’han presentat en les anteriors. Cal concretar tot aquest treball en xarxa 
a partir del mes de setembre i perseverar en la coordinació en xarxa amb socis, com 
ara el Consorci del riu Besòs, per tal de concretar el projecte futur a presentar. 
 
Fetes totes aquestes consideracions el Consell de Govern acorda la retirada d’aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 
 
3.- SUBVENCIÓ PER A L’EDICIÓ DE LLIBRES D’INTERÈS LOCAL DE L’ÀREA 
DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
Per part del secretari del consorci es dóna compte de la següent proposta elaborada 
des de la gerència de l’entitat 
 
 “Antecedents de fet: 
 
Atesa la convocatòria pública de subvencions per a l’edició de llibres d’interès local de 
l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona, per a l’anualitat 2008, a la qual es va 
presentar el Consorci Alba-Ter, sol·licitant subvenció per a la impressió d’un llibre 
memòria a editar amb motiu del 10è. Aniversari del Consorci Alba-Ter. 
 
Donat que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió que tingué lloc el 
dia 3 de juny de 2008, va prendre l’acord de concedir una subvenció 1.250 euros al 
Consorci Alba-Ter, per a l’edició de la memòria abans esmentada. 
 
D’acord amb les bases que regeixen la convocatòria, es proposa al Consell de Govern 
l’adopció de l’acord que segueix a continuació:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida al Consorci Alba-Ter, per part de l’Àrea de 
Cultura i d’Acció Social de la Diputació de Girona, per un import de 1.250,00 euros, 
acceptant, tanmateix, les bases específiques reguladores de subvencions per a l’edició 
de llibres d’interès local, que regeixen la convocatòria. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Cultura i Acció Social de la Diputació de 
Girona. 
 



En torn d’explicació de la proposta la senyora Anna Magem comenta les 
característiques de la convocatòria i els pocs recursos obtinguts en la sol·licitud. Atès el 
cost final de la publicació a la qual es pensa aplicar l’ajut (llibre dels 10 anys del 
Consorci) és previsible que l’import a justificar sigui força petit. En tot cas cal recordar 
que per poder fer efectiva la subvenció és imprescindible que el llibre es comercialitzi a 
través de llibreries. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA, PER LA QUAL 
S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2007 
 
 
Es dóna compte al Consell de Govern,  que en data 12 de juny de 2008, el president 
del Consorci Alba-Ter, va dictar el decret que a continuació es transcriu literalment: 

“ANTECEDENTS DE FET 
 
Elaborada la liquidació del pressupost del Consorci Alba -Ter a 31 de desembre de 
l’exercici de 2007 s’obté el resultat següent: 
 
1. Respecte al pressupost de despeses 
 

  
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes Pagaments líquids 

Obligacions 
pendents 

Cap. 1 143.333,03 138.063,03 137.989,12 135.657,91 2.331,21 

Cap. 2 68.838,00 82.458,00 62.362,11 54.384,16 7.977,95 

Cap. 3 400,00 1.050,00 921,48 914,45 7,03 

Cap. 4 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 

Cap. 6 26.400,00 45.535,00 11.989,76 11.989,76 0,00 

TOTAL 239.271,03 267.406,03 213.562,47 203.246,28 10.316,19 
 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos 
  

  
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 
Drets reconeg 

nets 
Recaptació 

líquida 
Cobraments 

pendents 

Cap. 3 300,00 300,00 1.584,63 463,46 1.121,17 

Cap. 4 212.561,03 220.161,03 258.908,70 159.255,97 99.652,73 

Cap. 5 10,00 10,00 183,31 183,14 0,17 

Cap. 7 26.400,00 46.935,00 81.191,17 27.320,91 53.870,26 

TOTAL 239.271,03 267.406,03 341.867,81 187.223,48 154.644,33 
 
3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 



+ Drets reconeguts nets 341.867,81 

– Obligacions reconegudes netes 213.562,47 

RESULTAT PRESSUPOSTARI: 128.305,34 

–  Desviacions positives de finançament 110.146,83 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 18.158,51 

 
 
4. Romanent de tresoreria: 
 

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI 

235.375,11 

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent 154.644,33 
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 63.836,08 
+ De recursos d’altres ens públics 0,00 
+ D’altres operacions no pressupostàries 778,37 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 
– Saldo de cobrament dubtós 16.116,33 
  
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI  

102.102,84 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent 10.316,19 
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 87.553,03 
+ De pressupostos d’ingressos 0,00 
+ De recursos d’altres ens públics 0,00 
+ D’altres operacions no pressupostàries 4.233,62 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 
  
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE 
L’EXERCICI 

60.354,78 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA  177.510,72 
- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 
A DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA 

110.146,83 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 51.247,56 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. (TRLRHL) 

 Article 165.1: Compliment del principi d’estabilitat pressupostària en els 
termes previstos a la LGEP. 

 Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la 
liquidació. 

 Article 193.4 i 5: Donar compte al Ple i tramesa a Administració de 
l'Estat i a la de la Comunitat autònoma. 

2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en 
matèria pressupostària. 



 Articles 89, 90 i 91: Data, tràmits i competència per a l’aprovació de la 
liquidació del pressupost. 

 Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la 
liquidació del pressupost.  

3. Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció 
del model normal de comptabilitat local. 

 Regles 78, 79, 80: Definició, càlcul i ajustos del resultat pressupostari. 
 Regles 81 a 86: Components, control i càlcul del romanent de tresoreria. 

4. Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (TRLGEP) 

 Article 3: Principi d’estabilitat pressupostària. 
 Articles 19 a 25: Estabilitat pressupostària de les entitats locals. 

 
Per tant, tenint en compte els anteriors antecedents i fonaments de dret i vist l’informe 
de la intervenció,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci Alba -Ter corresponent a 
l’exercici 2007 que figura a la part d’antecedents. 
 
Segon.- Donar-ne compte al Consell de Govern en la primera sessió que es dugui a 
terme. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Pere Prat, en qualitat de vicepresident encarregat 
dels aspectes econòmics del Consorci, destaca que de les xifres que presenta la 
liquidació se’n dedueix que la marxa econòmica del Consorci Alba Ter és l’adequada i 
que els resultats de l’execució pressupostària són força bons. Així ho demostra el 
romanent de tresoreria positiu un cop deduïdes les previsions adequades de saldos de 
dubtós cobrament. 
 
En base al resultat positiu caldrà habilitar partides per fer front a les obligacions 
derivades de la celebració dels 10 anys del Consorci (es lliura full de previsions de 
partides que es consideren necessàries que també s’adjunta a l’expedient de la sessió). 
Aquest detall conforme la base d’un acord urgent sobre modificació del pressupost i 
que es tractarà al punt 6.3.  
 
El senyor Prat destaca la importància d’aquest resultat positiu en el moment en què el 
Consorci ha optat per consolidar una estructura forta que li ha de permetre encarar els 
reptes de futur i dedueix que això significa que s’està caminant en la bona direcció. 
 
L’interventor del Consorci, senyor Lluís Solé comenta els criteris utilitzats per a la 
confecció de la liquidació i el valor de les principals magnituds que s’hi contenen. Es fa 
també un repàs de l’estat de cobraments de les quotes dels ajuntaments així com els 
acords respecte a l’aplicació, a favor del Consorci dels fons de cooperació 
supramunicipals. En aquest debat també es tracten els problemes de gestió que posen 



de manifest alguns ajuntaments en relació a l’empresa que s’ha fet càrrec de la difusió 
de les exposicions. Cal ajustar els contactes amb els municipis per determinar 
clarament l’abast dels incompliments de l’empresa adjudicatària d’aquest servei. 
 
El Consell de Govern dóna el vistiplau i es dóna per assabentat de la liquidació 
aprovada per la presidència. 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA, PER LA QUAL ES 
DELEGA LA REPRESENTACIÓ DEL  CONSORCI ALBA-TER PER A LA 
SIGNATURA DEL CONVENI “TALLER TRANSFRONTERER DE L’AIGUA II”, EN 
LA PERSONA DE LA GERENT DEL CONSORCI 
 
Es dóna compte al Consell de Govern,  que en data 20 de juny de 2008, el president 
del Consorci Alba-Ter, va dictar el decret que a continuació es transcriu literalment: 
 
“El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 14 de maig 
de 2008, va facultar aquesta presidència per a l’aprovació del text del conveni 
mitjançant el qual el Consorci es compromet a executar el projecte “Taller 
transfronterer de l’aigua II”, que es presenta a la convocatòria 2008-2011, del 
programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013, finançat amb 
fons europeus. 
 
La signatura de l’esmentat conveni tindrà lloc el proper dia 25 de juny, a la localitat de 
Ceret, seu social del cap de fila del projecte Pays Pyrenees Mediterranée, acte al qual 
no serà possible la assistència del president Sr. Camps, facultat para aquesta 
signatura, que per qüestions personals estarà absent. 
 
Ateses les facultats de representació que l’article 21.b) dels estatuts del Consorci Alba-
Ter, confereix a la persona del gerent de l’entitat. 
 
Per tot això, 
 
HE RESOLT, 
 
Primer.- Aprovar el projecte i pla de finançament del projecte “Taller transfronterer de 
l’aigua II”, així como el text del conveni a formalitzar. 
 
Segon.- Delegar la representació del Consorci Alba-Ter per a la signatura del conveni 
“Taller transfronterer de l’aigua II”, que empara la sol·licitud d’ajuda en la convocatòria 
2008-2011, del programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-
2013, en la persona de la gerent del Consorci Alba-Ter, senyora Anna Magem i Marsó. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió del Consell de Govern 
del Consorci Alba-Ter.” 
 
Un cop explicats els antecedents i justificació d’aquesta proposta, que té un contingut 
eminentment tècnic, el Consell de Govern se’n dóna per assabentat. 
 
 



6.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
 
6.1.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA EN LA 
CONTRACTACIÓ D’AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
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. A aquests efectes, el secretari llegeix la proposta que es 
conté al dossier de la sessió elaborat i segons els termes que es transcriuen: 
 
“Antecedents: 
 
Seguint amb la dinàmica de funcionament del Consorci Alba-Ter, des dels seus inicis, 
ara fa 10 anys, durant l’any 2009 està previst continuar executant projectes importants 
vinculats al desenvolupament econòmic i sostenible del territori. D’acord amb les línies 
estratègiques que es desprenen del Pla d’Ordenació Integral del riu ter, aquest any 
2008 el Consorci té la intenció de participar en els següents projectes: 

 Projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, 
presentat a la convocatòria d’ajuts europeus LIFE + Natura, dins 
d’espais de la Xarxa Natura 2000, amb un cost total de 1.009.351 €. 

 Projecte “Taller transfronterer de l’aigua II” presentat al Programa de 
cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013, convocatòria 
2008-2011, per a la valorització del patrimoni fluvial vinculat als usos de 
l’aigua. 

 “Projet de Valorisation et de gestion du patrimoine dans l’environnement 
fluvial (VAGEPEF)” convocatòria 2008 dirigit, també, a la valorització i 
recuperació del patrimoni fluvial . 

 Continuar desenvolupament el projecte de recuperació d’espais naturals 
emblemàtics dels rius Ter i Freser, així com nous projectes que sorgiran 
al llarg del 2009. 

 
Degut a la materialització d’aquest projectes, i sobre tot tenint en compte l’important 
volum d’actuació del  projecte Life + Natura, dedicat integrament a la valorització del 
patrimoni natural del riu Ter, és molt important per al Consorci Alba-Ter comptar amb 
els serveis de l’agent d’ocupació i desenvolupament local Teia Puigvert i Picart, 
contractada per aquest Consorci i recolzada per la subvenció concedida pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, exp. B-450/07, dedicada en gran part a tasques relacionades 
amb el patrimoni natural dels rius Ter i Freser i, per tant, absolutament necessària per 
tal de consolidar aquestes actuacions que afavoreixen en gran manera el 
desenvolupament d’aquest territori. 
 
Atesa la resolució TRE/881/2008, de 26 de març, per la qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2008 per a la sol·licitud de pròrrogues de la subvenció per a la contractació 
d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) i es modifica l’article 26.2 de la 
Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, que impossibilitava la concessió de 
pròrrogues per un temps superior a quatre anys. 



 
Es per això que, d’acord amb els antecedents detallats i la convocatòria esmentada, es 
proposa al Consell de Govern l’adopció de l’acord que segueix a continuació: 
 
Primer.- Sol·licitar al Servei d’ocupació de Catalunya una pròrroga de la subvenció 
concedida per a la contractació de l’agent d’ocupació i desenvolupament local Teia 
Puigvert i Picart, corresponent al 80 % del sou que caldria pagar durant un any per la 
seva contractació com a tècnic de suport al desenvolupament territorial durant l’any de 
durada de la subvenció AODL. 
 
Segon.- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci, el 
20% restant de la despesa corresponent a la seva contractació. 
 
Tercer.-  Declarar la facultat d’aquesta Presidència per a la signatura i realització de 
les gestions necessàries. 
 
En el debat de la proposta es comenten les novetats que s’han introduït en aquestes 
convocatòries a fi de possibilitar un termini més flexible de les contractacions. També 
es comenten els contactes mantinguts a fi d’assegurar l’aprovació d’aquesta pròrroga 
atès que la tasca que està desenvolupant la senyora Teia Puigvert es considera 
imprescindible per la bona marxa de l’activitat del consorci. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat 
 
6.2.- ACCEPTACIÓ ENCÀRREC PER A LA REDACCIÓ D’UN ESTUDI SOBRE ELS 
NOUS USOS DELS RECS DEL MOLÍ DE PALS I EL CANAL DE SENTMENAT 
 
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 segons lectura que en fa el secretari i d’acord amb els 
termes següents: 
 
“Antecedents: 
 
Bona part dels municipis del Baix Ter adherits al Consorci Alba-Ter estan afectats pel 
Projecte de Millora del rec del Molí de Pals i Projecte de Millora del rec de Sentmenat a 
la comarca del Baix Empordà.  
 
Per tal de poder avaluar els usos actuals d’aquests recs, així com els nous usos que 
poden tenir en el futur després de l’execució d’aquests projectes, seria convenient la 
redacció d’un estudi que permetés tenir criteris fonamentals previs a l’execució dels 
projectes, per així poder determinar potencialitats i afectacions dels usos actuals que 
no siguin exclusivament els destinats a regadiu (sanejament, recàrrega d’aqüífers, 
drenatge d’aigües pluvials, valors patrimonials, entre d’altres) tenint en compte que 
són elements que articulen la xarxa hidràulica del Baix Ter i constitueixen elements 
indissociables del paisatge de la plana del Baix Ter. 
 



El Consorci Alba-Ter ha mantingut contactes amb el Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, serveis territorials de Girona, demanant-los la seva ajuda per 
a la redacció de l’esmentat estudi, converses que han propiciat l’encàrrec al Consorci, 
per part del Departament d’Agricultura, de la redacció de l’estudi.  
 
En base als antecedents esmentats, es demana al Consell de Govern l’adopció de 
l’acord que segueix a continuació: 
 
Primer.- Acceptar l’encàrrec efectuat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, per a la redacció de l’estudi dels nous usos del Rec del Molí de Pals i el 
canal de Sentmenat, per un import total de 11.800 euros, d’acord amb el pressupost 
tramès a l’efecte. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
serveis territorials de Girona. 
 
En torn d’explicació de la proposta el senyor Francesc Camps comenta tota la 
problemàtica especial que comporta el manteniment d’aquests recs històrics i la 
conformitat que es va donar, al seu dia, a l’encàrrec per elaborar aquest estudi que ara 
es formalitza mitjançant l’acord corresponent. La gerent del Consorci confirma que avui 
mateix s’ha rebut la comunicació d’encàrrec efectiu de l’estudi així com del seu 
finançament.  
 
El Consell de Govern debat el contingut de l’estudi l’objectiu del qual ha de ser obtenir 
les pautes de manteniment dels recs històrics i també debat els problemes posteriors 
de gestió d’aquestes infraestructures. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
6.3.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/08, DE SUPLEMENT I 
CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
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, segons la lectura que en fa el secretari dels termes que 
segueixen: 
 
“Davant la impossibilitat d’ajornar una sèrie de despeses totalment necessàries per al 
bon funcionament del Consorci, com son l’adquisició de sistemes d’informació i, d’entre 
altres, despeses associades al canvi de seu tècnica a Salt i a la commemoració dels 10 
anys del Consorci, s’ha preparat l’expedient relatiu a la modificació de crèdits en el 
vigent pressupost del Consorci Alba-Ter, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, 
núm. 2/08. 
 
El punt segon de l'article 177 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 
estableix que caldrà sotmetre aquest expedient a l’aprovació de l’assemblea general, 
amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. En aquest sentit, 



atesa la dificultat d’esperar a la propera convocatòria de l’assemblea per a l’aprovació 
d’aquest expedient, es sotmet a l’aprovació del Consell de Govern, amb el benentès 
que caldrà presentar-lo a l’assemblea per a la seva ratificació.  
 
Considerant que, segons l’informe d’intervenció, l’expedient acompleix el que disposa la 
legislació vigent al respecte, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 
2/08 que es detalla seguidament i que es finança amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals, per la qual cosa queda anivellat, amb la introducció al pressupost 
d’ingressos de les modificacions corresponents. 

Suplement de crèdit 
 
121 22706    Difusió exposició Setmana del Ter 3.600,00 euros 
121 62600    Adquisició de sistemes d’informació 11.000,00 euros 
533A 22602  Publicitat i propaganda 4.000,00 euros 
 
Crèdit extraordinari 
 
121 22607    Commemoració 10 anys Consorci 10.000,00 euros 
121 62501    Mobiliari seus Consorci 3.000,00 euros 
121 22400    Assegurances 1.700,00 euros 
Total increment pressupost de despeses  33.300,00 euros 
 

Recursos financers 
Romanent de tresoreria per a despeses generals 33.300,00 euros 
Total recursos financers   33.300,00 euros 
 
 
Segon.- EXPOSAR-HO, de conformitat amb l’article 177.2 del text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, al públic durant el termini de 15 dies mitjançant 
edicte al BOP per tal que es puguin presentar al·legacions. 
 
 
Tercer.- ELEVAR a definitiu aquest acord en cas de no presentar-se al·legacions. 
 
 
Quart.-  Donar compte d’aquest acord a l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter, en 
la propera sessió que celebri, per a la seva ratificació.” 
 
En el debat de la proposta es comenten els aspectes que ja s’han tractat quan, en donar 
compte de la liquidació del pressupost del 2007, ja s’han apuntat les partides que s’havien 
d’habilitar per fer front a despeses extraordinàries. Per part de la gerència i del senyor 
Pere Prat es donen les explicacions detallades de cadascuna de les partides que 
s’habiliten i les raons per les quals es consideren imprescindibles per fer front a les 
obligacions que es preveuen. 



 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
7.- 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 15 de maig de 2008 fins al dia de la 
celebració d’aquest Consell de govern, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
L’informe de gerència recull el detall de les visites i reunions, les reunions específiques 
de celebració de 10 anys del Consorci, la ressenya de gestions diverses, projectes 
europeus i gestió de subvencions. 
 
Dintre d’aquest punt i aprofitant el report de totes les activitats portades a terme per la 
gerència, es posa de manifest la necessitat de tenir un esquema de la informació que 
es dóna a les visites als ajuntaments. 
 
També es dóna compte de l’informe de comunicació que recull el període des de 
l’agost del 2007 fins el juliol del 2008, amb totes les ressenyes als mitjans de 
comunicació d’informacions relatives al Consorci Alba Ter. Una còpia d’aquest informe 
s’annexa  a l’expedient de la sessió i se’n lliura un exemplar a cadascun dels membres 
del Consell. 
 
El Consell de Govern dóna el seu vistiplau a l’informe de gerència presentat per la 
senyora Magem i que també s’adjunta a l’expedient de la sessió. 
 
 
8.- INFORMACIONS DIVERSES 
 
Dintre d’aquest apartat es tracta específicament els punts que segueixen: 
 

- Associació d’usuaris de l’aqüífer del Ter: el senyor Francesc Camps comenta en 
què consisteix aquesta iniciativa i el lideratge que ha assumit l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí pel seu impuls, conjuntament amb el suport del Consorci. 
S’informa que es va presentar l’estudi tècnic sobre l’aqüífer i l’informe de 
valoració jurídica per constituir l’associació. Per part de la secretaria de 
l’Ajuntament de Torroella es farà arribar un model de proposta d’acord perquè 
els ajuntaments afectats es puguin adherir a la constitució de l’associació. Es 
valora aquesta iniciativa com un tema de molta importància i per això el 
Consorci l’impulsarà a la mesura de les seves possibilitats. 

- Visita a la Direcció general d’Aigües de Barcelona: la visita al senyor Àngel 
Simon va permetre treure conclusions de les grans línies estratègiques de 



gestió de l’aigua a Catalunya. Se’n va desprendre una voluntat de col·laboració 
mútua en la que cal aprofundir. 

- Contactes amb ATLL: com a conclusions d’aquesta important trobada cal 
assenyalar la confirmació de la subvenció anual que es rep per part d’aquest 
organisme i constatar que en aquest moments no hi ha cap ajuntament del Ter 
al Consell d’Administració de l’entitat. 

- Patrimoni natural;  reintroducció de l’àliga pescadora: s’està portant a terme un 
treball conjunt amb l’Associació d’amics del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà (APNAE), que també estan treballant per aquesta reintroducció. 
També caldrà estar atent a la difusió d’aquesta iniciativa atès que l’àliga 
pescadora és una espècie emblemàtica que pot servir de presentació 
pedagògica de la tasca del Consorci. Es valora la possibilitat d’establir un 
conveni amb APNAE. Es preveu que fins a finals d’any s’elabori l’estudi previ a 
la reintroducció i s’estan explorant vies de finançament privat d’aquesta 
iniciativa, que també caldrà que compti amb el consens de tot el territori atès 
que hi ha algunes entitats i col·lectius que es mostren reticents a la 
reintroduccion de depredadors. 

- Conclusions a tenir en compte de l’informe de comunicació: es constata que 
sovint hi ha confusió entre les iniciatives de la plataforma i el Consorci Alba-Ter. 
Cal treballar per clarificar l’àmbit d’actuació de cadascuna d’aquestes instàncies.  

- Jornada intensiva de debat sobre les línies d’actuació del consorci: després d’un 
ampli debat s’acorda que el proper dia 17 de setembre de 2008, es porti a 
terme una jornada monogràfica amb l’objectiu de definir la línia estratègica 
d’actuació del Consorci. Es tractarà d’una sessió al marge dels òrgans de 
govern del Consorci amb la participació de tots els membres del Consell de 
Govern i on es demanarà que exposin també la seva visió els tècnics que hi 
treballen i/o persones expertes i vinculades al Consorci, com ara el senyor 
Josep Capellà.   

 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest apartat es va debatre llargament la iniciativa i oportunitat d’explotació 
de Biomassa per part dels ajuntaments també com una acció de millora del patrimoni 
natural, atès que permetria la neteja de lleres del riu. A proposta de la Marta Payeró 
també es va comentar, en profunditat, les possibilitats de redacció de projectes de 
regeneració de lleres en cassos d’activitats d’extracció d’àrids i dels quals s’ha parlat 
amb l’ACA, que ha valorat també positivament que aquests projectes es coordinin a 
través del Consorci Alba-Ter. El senyor Francesc Camps comenta que, en aquest tipus 
de treball, caldria explorar la possibilitat de plans d’ocupació finançats a través de 
l’obra social de la Caixa i que promou la Generalitat per actuacions de millora.  
 
Finalment també s’acorda, i així es dóna indicacions a la gerència, de què es faci 
arribar l’acta de cada Consell de Govern a tots els ens consorciats des del moment en 
que aquesta resulti aprovada i per tal de què els mateixos puguin fer un seguiment 
quotidià de l’acció executiva del Consorci. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a ¾ de 7  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 


