
SESSIÓ CONSTITUTIVA CONSORCI ALBA-TER. 

SANT PERE DE CASSERRES (OSONA). DIVENDRES 4 DE DESEMBRE DE 1998. 

ACTA DE LA SESSIÓ 
 

 

 

Al monestir de Sant Pere de Casserres el dia quatre de desembre de mil nou-cents noranta-vuit. 

 

Quan són tres quarts de deu del matí es reuneixen en primera convocatòria i 

com a membres de la Comissió Impulsora del Consorci Alba-Ter els 

representants municipals següents: per l’Ajuntament de Bescanó la Sra. Remei 

Ferrer i Costa regidora municipal especialment delegada per aquest acte, per 

l’ajuntament de Celrà, el Sr. Francesc Camps i Sagué, regidor municipal, per 

l’ajuntament de Girona l’alcalde Sr. Joaquim Nadal i Farreras, per l’ajuntament 

de Manlleu, l’alcalde  Sr. Ramon Sitjà i Domènech, per l’ajuntament de Ripoll, 

l’alcalde Sr. Eudald Casadesús i Barceló, per l’ajuntament de Salt, l’alcalde Sr. 

Xavier Corominas i Mainegre i per l’ajuntament de Torroella de Montgrí, 

l’alcalde Sr. Josep Ferrer i Cama. 

 

Actua com a President el que ho és de la Comissió Impulsora Sr. Ramon Sitjà i 

Domènech i com a Secretari el que ho és de l’ajuntament de Manlleu i de la 

Comissió impulsora Sr. Alfons Giol i Amich. 

 
Començat l’acte, el Sr. President anuncia que es procedirà a recollir en una sola acta els diversos 

actes i acords relatius a la constitució del Consorci d’acord amb l’ordre del dia proposat. 

 

 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR. 

 

El Secretari en funcions de la Comissió impulsora llegeix els principals extrems 

de l’esborrany de la darrera sessió celebrada el dia 20 de juny de 1998 a la 

Casa de la Vila de l’Ajuntament de Bescanó. Aquest esborrany ha estat tramès 

a tots els membres de la Comissió amb la deguda antelació a aquest acte. 

 

Els membres de la Comissió impulsora acorden l’aprovació de l’esmentada acta 

per unanimitat. 

 

 

2.- INFORME DE PRESIDÈNCIA. 

 

El President de la Comissió impulsora del Consorci presenta el seu informe de 

clausura de l’activitat de la Comissió donada la immediata constitució del 

Consorci Alba-Ter. A requeriment del president intervé el Sr. Josep Capellà 



com a tècnic al servei de la Comissió el qual informa de tot el seguit 

d’activitats desenvolupades dins del Projecte Alba-Ter/Ave. Aquestes accions 

agrupades en els epígrafs d’Auditoria, reunions del Programa TERRA, 

“rapports” de maig i de setembre, partenariat, treball intern, constitució del 

Consell Assessor i inici de desenvolupament del Pla Estratègic,, documentació 

facilitada als membres del Consell Assessor, resultats de les reunions del 

Consell Assessor, recollida de dades, Contactes a nivell d’organitzacions 

político-administratives, treballs de difusió i noves iniciatives relacionades 

amb el projecte (presentació de programes LIFE, jornades amb Consorcis suecs 

per la rehabilitació de colònies industrials). De totes aquestes activitats se n’ha 

redactat una memòria que s’entrega en aquest mateix acte a tots els 

assistents. 

 

 

3.- INFORMACIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES.- 

 

Per part dels tècnics vinculats a l’execució del projecte Sr. Lluís Motjé i Andreu 

Bover es fan sengles intervencions per tal d’explicar l’estat d’alguns treballs 

concrets d’execució del projecte com ara l’elaboració de les Bases de dades. 

 

El Sr. Sitjà intervé per declarar que en aquest moment es pot considerar 

acabada la primera fase del projecte i que el projecte ha arrencat amb força a 

la qual cosa la constitució del Consorci no farà més que contribuir. 

 

El Sr. Corominas posa l’èmfasi en la necessitat de concreció de les aportacions 

econòmiques de totes les instàncies implicades. 

 

 

4.- CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI ALBA-TER.- 

 

Seguidament es procedeix a la constitució del Consorci del qual se n’extén 

Acta independent que constituirà el primer document del llibre d’actes del 

Consorci i el text de la qual és llegit pel Sr. Secretari i és del tenor següent: 

 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI ALBA-TER  

 

El dia quatre de desembre de mil nou-cents noranta-vuit, es troben reunits 

prèvia l’oportuna convocatòria, al monestir de Sant Pere de Casserres, enfront 

a l’embassament de Sau, paratge emblemàtic de la conca del riu Ter que és 

l’element que conforma l’essència de l’actuació del Consorci Alba-Ter, la 



totalitat dels membres designats pels Ajuntaments promotors del Consorci 

Alba-Ter que són: 

 

Per l’Ajuntament de Bescanó la Sra. Remei Ferrer i Costa Regidora municipal 

especialment delegada per aquest acte, per l’ajuntament de Celrà, el Sr. 

Francesc Camps i Sagué, regidor municipal, per l’ajuntament de Girona 

l’alcalde Sr. Joaquim Nadal i Farreras, per l’ajuntament de Manlleu, l’alcalde  Sr. 

Ramon Sitjà i Domènech, per l’ajuntament de Ripoll, l’alcalde Sr. Eudald 

Casadesús i Barceló, per l’ajuntament de Salt, l’alcalde Sr. Xavier Corominas i 

Mainegre i per l’ajuntament de Torroella de Montgrí, l’alcalde Sr. Josep Ferrer i 

Cama. 

 

Els designats conformen el quòrum suficient per aquest acte. 

 

Presideix el Sr. Ramon Sitjà i Domènech, alcalde de Manlleu que ostenta les 

funcions de president de la Comissió Impulsora del Consorci. 

 

Actua com a Secretari el que ho és de la Comissió impulsora del Consorci i de 

l’ajuntament de Manlleu, Sr. Alfons Giol i Amich. 

 

Tots els reunits en aquest acte solemne, declaren la seva voluntat de 

constitució del Consorci Alba-Ter seguint els acords de creació adoptats per 

les entitats que respectivament representen i d’acord amb les previsions dels 

Estatuts aprovats definitivament. 

 

Advertit que, per una banda, que s’han seguit tots els tràmits legals per a la 

constitució del Consorci, que també consta la resolució de 29 de juny de 1998, 

del Conseller de Governació autoritzant la constitució del Consorci i que el nou 

ens s’ha inscrit al Registre d’Entitats locals de Catalunya per Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 24 de juliol de 1998, DECLAREN 

SOLEMNEMENT CONSTITUÏT DES D’AQUEST MOMENT EL CONSORCI ALBA-TER. 

 

I perquè n’hi hagi constància i obri els efectes que la Llei preveu, ho signen en 

prova de conformitat davant meu, el secretari que en dono fe. 

 

Signatures: 

 

 

5.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL. 

 



D’acord amb el que disposa l’art. 10 dels Estatuts del Consorci, es procedeix a 

la constitució de l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter que queda 

formada pels següents membres designats per cadascun dels Ajuntaments 

promotors: 

 

- Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 

- Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps i Sagué 

- Ajuntament de Girona: Sr. Joaquim Nadal i Farreras 

- Ajuntament de Manlleu: Sr. Ramon Sitjà i Domènech 

- Ajuntament de Ripoll: Sr. Eudald Casadesús i Barceló 

- Ajuntament de Salt: Sr. Xavier Corominas i Mainegre 

- Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Ferrer i Cama 

 

5.1.- DESIGNACIÓ DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENTS DEL CONSORCI 

 

D’acord amb el que disposen els arts. 11.3, 12, 18 i 19 dels Estatuts del 

Consorci, l’Assemblea General procedeix a l’elecció del President i 

vicepresidents de l’ens. 

 

La designació recau en: 

 

- PRESIDENT: Sr. Ramon Sitjà i Domènech 

- Vicepresident 1er. Sr. Xavier Corominas i Mainegre 

- Vicepresident 2on. Sr. Eudald Casadesús i Barceló 

 

El President ostenta les atribucions que fixa l’art. 18 dels Estatuts del Consorci 

i els dos vicepresidents substituiran al president, segons l’ordre donat, en 

l’exercici d’aquestes atribucions en els casos d’absència, malaltia, vacant o 

impediment que impossibiliti al president per a l’exercici d’aquestes funcions. 

 

 

 5.2.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DE 

L’ASSEMBLEA GENERAL. 

 

 L’Assemblea General del Consorci té la facultat, d’acord amb el que 

disposen els arts. 11.6  dels Estatuts, ha de determinar la periodicitat de les 

sessions ordinàries de l’Assemblea General, tanmateix tot i que es considera 

adeqüat el règim de 2 sessions a l’any no es considera convenient la seva 

determinació en aquest moment.  

 

 



 5.3.- APROVACIÓ DEL DOCUMENT SOBRE LES APORTACIONS DELS 

AJUNTAMENTS DEL CONSORCI: 

 

l’Art 10 apartat g) dels Estatuts del Consorci Alba-Ter assignen a l’Assemblea 

General la facultat de fixació de la participació econòmica dels seus membres. 

Atès que s’ha elaborat un document de proposta on es recullen les diverses 

modalitats de participació econòmica dels ajuntaments consorciats i atenent a 

la necessitat de que aquests criteris estiguin fixats al moment d’obrir el 

termini d’adhesions automàtiques que preveu la Disposició transitòria dels 

Estatuts a proposta de la Presidència l’Assemblea General acorda: 

 

1.- Aprovar el document de proposta de cofinançament del projecte Alba-Ter 

que té per objecte la fixació de les aportacions inicials dels Ajuntaments, 

segons el detall que segueix: 

 

 

 

Municipis de la riba no promotors: 

 

Trams de      

població 

Aportació  per     

municipi 

núm. 

municipis 

Aportació  total 

Tram 0         120.000       19      2.280.000 

Tram 1         375.000         9      3.375.000 

Tram 2         900.000        11      9.900.000 

Tram 3       1.200.000          4      4.800.000 

Tram 4       1.500.000          2      3.000.000 

Tram 6       2.400.000         1     2.400.000 

TOTALS         ----    ----  25.755.000 

 

Aportacions al llarg de tot el projecte 

 

 

Trams de      

població 

Aportació anual 

per municipi 

Aportació anual total 

Tram 0 40.000 760.000 

Tram 1 125.000 1.125.000 

Tram 2 300.000 3.300.000 

Tram 3 400.000 1.600.000 

Tram 4 500.000 1.000.000 

Tram 6 800.000 800.000 



TOTALS ---- 8.585.000 

 

Aportacions anuals 

 

Municipis  promotors: 

 

Municipis Aportació monetària per  

municipi  (criteri població) 

Aportació  anual monetària 

per municipi 

CELRÀ 1.200.000 400.000 

BESCANO 1.200.000 400.000 

TORROELLA 3.300.000 1.100.000 

RIPOLL 4.400.000 1.467.000 

MANLLEU 7.200.000 2.400.000 

SALT 7.200.000 2.400.000 

GIRONA 8.700.000 2.900.000 

TOTALS 33.200.000 11.067.000 

 

 

 

 

 

Municipis Màxim justificable 

anualment 

Aportació  anual 

monetària per 

municipi 

Aportació anual 

total 

CELRÀ 300.000 400.000 700.000 

BESCANÓ 300.000 400.000 700.000 

TORROELLA 750.000 1.100.000 1.850.000 

RIPOLL 1.000.000 1.467.000 2.467.000 

MANLLEU 1.834.000 2.400.000 4.234.000 

SALT 1.834.000 2.400.000 4.234.000 

GIRONA 2.167.000 2.900.000 5.067.000 

TOTALS 8.185.000 11.067.000 19.252.000 

 

 

2.- Determinar que l’aportació fixada sigui la que ha de figurar als Acords 

d’adhesió dels ajuntaments que s’integrin al Consorci d’acord amb el tram de 

població en què s’hagin adscrit. 

 

 

 5.4.- APROVACIÓ DELS MODELS D’ADHESIÓ I CONVENI D’ADHESIÓ. 



 

L’Assemblea General del Consorci decideix l’aprovació dels Models que ha 

confeccionat la secretaria de la Comissió impulsora per als expedient 

d’adhesió automàtica dels ajuntaments. Els models inclouen l’acord plenari 

d’adhesió, l’informe de secretaria, l’anunci d’exposició pública i certificats 

diversos. 

 

Pel que fa al model de Conveni d’adhesió es decideix que la seva aprovació 

sigui objecte d’un punt de l’ordre del dia de la propera Assemblea General ja 

que no s’ha pogut estudiar en profunditat 

 

 

 5.5.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN 

 

D’acord amb el que disposa l’art. 10 apartat e) del Consorci és facultat de 

l’Assemblea General, el nomenament dels membres del Consell de Govern del 

Consorci. 

 

Atès que l’especial circumstància del moment fa que coincideixin la 

composició de l’Assemblea General amb la del Consell de Govern això no 

impedeix l’acord necessari que preveuen els Estatuts ja que les adhesions que 

es preveuen a continuació faran variar la composició d’ambdós òrgans de 

Govern del Consorci. És per això que l’Assemblea General nomena d’acord 

amb l’art. 12 dels Estatuts el Consell de Govern del Consorci d’acord amb la 

composició que segueix: 

 

- President: Sr. Ramon Sitjà i Domènech 

- Vicepresident 1er. Sr. Xavier Corominas i Mainegre 

- Vicepresident 2on. Sr. Eudald Casadesús i Barceló 

- Membres elegits per l’Assemblea General: 

- Sr. Xavier Soy i Soler (per delegació actua la Sra. Remei Ferrer i Costa) 

- Sr. Francesc Camps i Sagué 

- Sr. Joaquim Nadal i Farreras 

- Sr. Josep Ferrer i Cama 

 

 

6.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN. 

 

Es declara constituït el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter d’acord amb 

la composició que s’ha expressat al punt anterior. 

 



 

 6.1.- RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL CONSELL DE GOVERN. 

 

D’acord amb el que disposa l’art. 14 dels Estatuts del Consorci, el Consell de 

Govern acorda fixar el règim de les seves sessions ordinàries (un cop cada dos 

mesos), en la propera sessió que se celebri ja que en aquests moments no hi 

ha prou informació per a determinar-les encara que tots els membres veuen 

oportuna la seva fixació a l’avançada per tal de poder programar 

oportunament les agendes. 

 

 

 6.2.- DESIGNACIÓ DEL SECRETARI I L’INTERVENTOR DEL CONSORCI. 

 

D’acord amb el que disposa l’art. 23 dels Estatuts del Consorci, aquest 

comptarà amb un secretari i un interventor que seran nomenats lliurement pel 

Consell de Govern d’entre els secretaris i interventors en exercici dels ens 

consorciats. 

 

Atenent doncs a aquesta previsió, així com a la necessitat de vincular amb 

criteris de proximitat a la presidència les funcions de la secretaria i la 

intervenció de fons del Consorci, el Consell de Govern acorda designar 

secretari i interventor del Consorci respectivament als Srs. ALFONS GIOL I 

AMICH (Funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, 

pertanyent a la subescala de Secretaria, categoria d’entrada i Secretari de 

l’ajuntament de Manlleu) i el Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ (Funcionari 

d’administració local amb caràcter nacional, pertanyent a la subescala 

d’Intervenció-tresoreria, categoria d’entrada, Interventor de l’ajuntament de 

Manlleu) 

 

 

 

 

 

7. PRECS I PREGUNTES 

 

Dins d’aquest apartat es produeixen vàries intervencions per tal de discutir i 

determinar el contingut i desenvolupament de l’acte protocolari previst a 

continuació. Aquest acte és la presentació pública del Consorci sota la 

presidència del  honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 

la Generalitat de Catalunya Sr. Pere Macias i en ell està previst que hi 

intervinguin els responsables polítics del Consorci, els tècnics directors del 



projecte, el representant de partenariat del Vale do Ave de Portugal i del 

representant de l’auditoria europea del projecte. 

 

També s’acorda que el proper dijous dia 17 de desembre es porti a terme una 

nova sessió de l’Assemblea General del Consorci per tal de tractar assumptes 

més operatius com ara el pressupost pel 1999 i la plantilla del nou ens. 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a tres quarts 

d’onze 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, 

juntament amb mi que en dono fe. 

 

 

                    El president                              El secretari 

        Ramon Sitjà i Domènech                  Alfons Giol i Amich 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA - Per fer constar que l'acta de la sessió de l'Assemblea General del 

Consorci Alba-Ter del dia 4 de desembre de 1998, consta de 5 folis, estesa en 

paper timbrat i numerat amb els números 308560-B (revers), 308561-B, 

308562-B i 308563-B i 308564-B de la Generalitat de Catalunya. 

 

EL SECRETARI, 

 

 

 

 

 

Alfons Giol i Amich 

 

 
 


