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Giol/Actes Consorci Alba-Ter/ Acta Assemblea General. 
Manlleu Desembre-99 

   

 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 3 
Caràcter: Ordinari 
Data: 18 de desembre de 1999 
Horari: de tres quarts d’onze del matí a una de la tarda 
Lloc: Saló de sessions de la Casa de la Vila de l’ajuntament de Manlleu (Barcelona) 
 
 
Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa. (també assumeix, per delegació 
expressa, la representació del Consell comarcal del Gironès) 
Ajuntament de Campdevànol: Sr. Jordi Colomer i Batet.  
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 
Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña i Serra. (també assumeix, per delegació 
expressa, la representació de l’Ajuntament de Camprodon) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Ramon Sitjà i Domènech. 
(i en qualitat de suplent designat pel Ple municipal el Sr. Lluís Mundet i Bonet) 
Ajuntament de Masies de Roda: Sr. Enric Parcet i Montañà. 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Eduard Casals Masoliver. 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Pere Vigo i Sallent. 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joan Casas i Capdevila. 
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Francesc Ribas i Sala 
Ajuntament de Salt: Sr. Enric Pallàs i Julià. 
Ajuntament de sant Joan de les Abadesses: Sr. David Alvarez i i Pujol (per delegació 
expressa) 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló: Sra. Anna Girabent i Farrés (s’incorpora a 
partir del punt 6.7 de l’ordre del dia) 
Ajuntament de santa Maria de Corcó: Sr. Joan Vancells Flotats 
Ajuntament de Sarrià de Ter: Sr. Josep Turbau i Serrat. (amb l’assessorament de la 
tècnica Sra. Ester Ferrero) 
Ajuntament de Setcases: Sr. Jordi Vila i Badosa 
Ajuntament de Torelló: Srs. Miquel Franch i Ferrés i Bet Font i Montanyà 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Lluís Batllori i Obiols 
Ajuntament d’Ullà: Sr. Eliseu Muni i Vives 
Ajuntament de Vic: Sr. Lluís Colldelram (s’incorpora en el punt 6.7) 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sr. Esteve Marcer i Vidal 
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Consell Comarcal d’Osona: Sr. Joaquim Nardi i Igual 
Consell comarcal del baix Empordà: Srs. Pere Frigola i Casadella i Jaume Fontdevila. 
 
També hi assisteix en qualitat d’observador el Sr. Raül Morales del Consell comarcal del 
Ripollès. 
 
No hi assisteixen, sense que consti delegació de la representació, els representants dels 
membres del Consorci següents: Ajuntaments de Cervià de Ter, Montesquiu, Queralbs, 
Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sant Pau de Seguries, Sant Gregori i Sant Julià de Ramis, 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Antoni Calpe i Jordà 
 
 
Ordre del dia 

 
1.- Benvinguda. 
2.- Constitució de l’Assemblea. 
3.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior. 
4.- Informe de Presidència (memòria 1999). 
5.- Informe tècnic d’evolució del projecte Alba-Ter: Sistema d’informació  
     Geogràfica i Pla Estratègic. 
6.- Nomenament de càrrecs de President i Vicepresidents del Consorci. 
7.- Nomenament del Consell de Govern 
8.- Ratificació d’acords del Consell de Govern adoptats en règim d’administració  
     ordinària. 
9.- Donar compte de l’Acta d’arqueig i inventari del Consorci. 
10.- Aprovació del pressupost del Consorci per l’any 2000. 
11.- Aprovació de la plantilla del personal del Consorci per l’any 2000. 
12.- Propostes de futur. 
13.- Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
1.- Benvinguda. 
 
La dóna l’il·lustríssim senyor, Joaquim Vivas i Llorens, Alcalde de l’ajuntament de Manlleu 
en la seva qualitat d’amfitrió de l’acte. A tal efecte procedeix a adreçar a tots els presents, 
unes paraules de reconeixement de la importància del Consorci Alba-Ter, encoratjant als 
seus membres a seguir en la mateixa línia de treball endegada tot desitjant-los un matí de 
treball ben profitós. 
 
2.- Constitució de l’Assemblea. 
 
Dintre d’aquest punt de l’orde del dia el Sr. Secretari adreça a l’Assemblea les següents 
paraules: 
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El dia 4 de desembre de 1998, reunida l’Assemblea General constitutiva al monestir de 
Sant Pere de Casserres, decidí la posada en marxa del Consorci Alba-Ter. Aquest acte 
posava fi al procés de constitució del Consorci que havia començat amb els acords dels 
Ajuntaments promotors i l’aprovació definitiva dels Estatuts del nou ens de caràcter local. 
 
D’acord amb el que disposen l’art. 7 i disposició transitòria d’aquests Estatuts, des d’aquell 
moment, es va engegar la fase d’adhesions al Consorci que al dia d’avui presenta el balanç 
següent: Ajuntaments promotors: 7; Ajuntaments adherits: 22; Consells Comarcals 
adherits: 3. 
 
Amb la celebració de les eleccions locals del 13 de juny de 1999 i la consegüent renovació 
dels equips municipals el funcionament del govern del Consorci Alba-Ter que té caràcter 
local s’equiparà des del punt de vista jurídic a l’anomenada “Administració ordinària” de 
l’art. 194.2 de la LOREG. En virtut d’aquest mecanisme, els òrgans de govern del Consorci 
quedaven en l’exercici de les seves funcions fins que la nova Assemblea General procedís 
a la seva renovació. En aquest sentit es pronuncià l’acord del Consell de Govern del 
Consorci del dia 6 de maig de 1999. 
 
En aquest sentit cal recordar que l’art. 11. 2 dels Estatuts disposa que . “els membres de 
l’Assemblea General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats integrants del 
Consorci coincidint amb el nomenament de representants des ens locals als diferents 
organismes com a conseqüència de les eleccions locals. Els representants dels Municipis 
en els òrgans de govern del Consorci, hauran de ser necessàriament membres electes de 
les respectives corporacions. Quan la representació d’un ens vingui donada pel caràcter 
electiu del càrrec dins d’aquell, el nomenament i el cessament hauran de tenir en compte 
necessàriament aquest caràcter. La durada màxima del mandat serà de 4 anys i podrà ser 
successivament renovat per períodes de temps iguals” 
 
Així doncs el primer objectiu i, per tant el primer punt de l’ordre del dia d’aquesta 
Assemblea és la seva constitució després del procés de nomenament dels nous 
representants electes de les Corporacions consorciades. 
 
Aquest acte formal de constitució de l’Assemblea amb els seus nous membres és el 
pressupòsit pel normal funcionament de l’òrgan i per la posterior elecció dels demés 
òrgans de Govern del Consorci d’acord amb el que disposa l’art. 11.3 i 10. e) dels Estatuts. 
Per tant dintre d’aquest punt de l’ordre del dia, no hi ha un acte formal de proposta 
d’acord a adoptar per part de l’Assemblea, sinó la simple constatació de l’efectiva reunió 
dels membres que la componen i la certificació per part d’aquest Secretari que subscriu de 
l’efectiva constitució de l’Assemblea. 
 
Amb caràcter previ aquesta secretaria ha comprovat la presència del quòrum d’acord amb 
l’art. 17 dels Estatuts per la qual cosa pot considerar-se des d’aquest moment constituïda 
l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter. 
 
3.-  Aprovació de l’Acta de la sessió anterior. 
 
Seguidament es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació de l’acta de la 
sessió de dia 17 de desembre de 1999 que és la darrera que l’ens ha celebrat. Per part del 
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Sr. Secretari s’informa que, en algun cas, és possible que l’acta que es trameté juntament 
amb la convocatòria fos la de constitució del Consorci però que el text de l’acta està a 
disposició de qualsevol membre que no l’hagi pogut llegir anteriorment i, en tot cas 
juntament amb la documentació entregada en aquest acte. 
 
Fetes aquestes precisions, i a proposta de la presidència en funcions, l’Assemblea aprova 
per unanimitat l’Acta de l’Assemblea celebrada a Celrà el dia 17 de desembre de 1998, 
ordenant tot seguit la seva transcripció al llibre d’actes corresponent. 
 
4.- Informe de Presidència (memòria 1999). 
 
Seguidament el President en funcions del Consorci, Sr. Ramon Sitjà i Domènech que 
presideix aquest acte juntament amb els membres presents del Consell de Govern en 
funcions, adreça a l’Assemblea el seu informe justificatiu de les activitats del Consorci 
durant l’any 1999. 
 
Els aspectes més destacats d’aquesta intervenció giren entorn de la idea que va impulsar 
la creació del Consorci i que s’han concretat en el seguit d’actuacions que, des de la seva 
creació, ha anat impulsant l’ens i que es recullen a la documentació entregada a tots els 
assistents. L’objectiu genèric és, segons el Sr. Sitjà, la recerca d’un marc global de gestió 
de la conca del riu Ter i això ha mobilitzat moltes energies a l’entorn d’una iniciativa que 
té un clar lideratge local i que té voluntat de crear una xarxa efectiva pel tractament dels 
problemes comuns de la conca i del riu. En aquest sentit acaba destacant que el Consorci 
actuarà com una veritable eina en la consecució d’aquest objectiu i el Projecte que s’està 
elaborant ha de ser el marc de l’actuació conjunta. 
 
5.- Informe tècnic d’evolució del projecte Alba-Ter: Sistema d’informació 
Geogràfica i Pla Estratègic. 
 
Dintre d’aquest apartat intervé el Sr. Josep Capellà, gerent del Consorci que explica les 
principals etapes de l’evolució del projecte des del seu inici fins a la constitució dels grups 
de treball que l’estan ultimant a partir de les àrees de treball definides i de les quals fa una 
breu exposició. Explica l’organigrama funcional i orgànic del personal i del treball que està 
portant a terme així com les funcions del Comitè d’experts que assessora el 
desenvolupament del projecte. Explica igualment les accions de difusió endegades o que 
s’hauran d’acometre i la importància del Sistema d’informació geogràfica que s’està 
implantant i que està cridat a ser una eina potentíssima de coneixement i gestió del 
territori a partir del projecte Alba-Ter i al servei de tots els Municipis que en formen part. 
 
Seguidament fa un comentari sobre la importància de l’enquesta que s’ha passat a tots els 
Ajuntaments i que té per objecte completar algunes dades bàsiques del projecte. Explica 
la necessitat d’engegar una campanya per la difusió del projecte a la població en general 
de la conca per tal d’afavorir la participació de tots i perquè ja es comencen a tenir dades 
que fan atractiva aquesta presentació. 
 
En una segona part d’aquest punt intervé el representant de la Universitat de Vic Sr. Josep 
Turet el qual explica els eixos bàsics del Pla Estratègic que estan elaborant a compte del 
projecte Alba-Ter, la seva metodologia i les fases del treball. Aquest pla tindrà una vocació 
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d’instrument de planificació integral de la conca a partir d’uns objectius genèrics i 
específics que glossa breument i que conflueixen en un programa d’accions concretes. 
 
A continuació intervé la Sra. Anna Ribas de la Universitat de Girona que explica el treball 
sobre la població que està endegant aquesta institució a compte del Projecte Alba-Ter, la 
Sra. Noemí Morral de la Universitat de Vic explica el treball d’anàlisi de les activitats socials 
i econòmiques que s’està portant a terme i el Sr. Enric Vilalta de la Universitat de Vic 
explica així mateix el treball d’anàlisi sobre la qualitat d’aigües que s’està efectuant. 
 
Seguidament i a invitació del President, el Sr. Narcís Prat, catedràtic d’ecologia per la 
Universitat de Barcelona fa una breu explicació del sentit dels treballs que s’inclouen al 
projecte i la seva incidència en la visió de creixement sostenible que ha d’impulsar tota 
acció sobre el territori. 
 
Per acabar aquest bloc de caire essencialment tècnic i de presentació del grau de 
desenvolupament del projecte, el Sr. David Comas fa una explicació detallada del grau de 
d’implantació del Sistema d’Informació Geogràfica associat al projecte Alba-Ter destacant 
l’altíssim volum d’informació que això ha obligat a processar i la importància que aquesta 
eina ha de tenir per al futur desenvolupament d’aquest vast territori. Aquesta explicació va 
acompanyada d’una demostració concreta de les possibilitats del sistema. 
 
El Sr. President agraeix a tots els ponents que han intervingut en l’explicació d’aquest 
apartat el seu esforç per a sintetitzar i apropar el contingut dels seus treballs. 
 
6.- Nomenament de càrrecs de President i Vicepresidents del Consorci. 
 
Abans d’entrar en el debat d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. President en funcions, 
Sr. R. Sitjà, fa una presentació de la proposta elaborada i que no és altra que una 
candidatura unitària amb el compromís assumit personalment per tots els seus integrants i 
per ell molt especialment, en la seva qualitat de candidat a la presidència, per tal de que 
aquests organs de govern tinguin continuïtat només fins a la presentació del projecte a 
Brussel·les (desembre del 2000). A partir d’aquell moment s’haurà acabat la fase de 
planificació i començarà la d’execució del projecte i per això en aquell moment s’ha de 
plantejar una renovació dels òrgans de govern del Consorci deixant de banda el 
protagonisme que han tingut fins ara els ajuntaments promotors (que per altra banda són 
els que han avalat i representat el projecte davant de les institucions europees) i dels 
quals es proposa la continuïtat (en forma de candidatura unitària) fins aquell moment. 
 
Seguidament el Sr. Secretari dóna compte succintament del contingut de la proposta que 
és la següent: 
 
L’art. 11.3 dels Estatuts del Consorci Alba-Ter disposa que “L’Assemblea General elegirà, 
d’entre els seus membres, un president i dos vicepresidents que substituiran el president 
en casos d’absència, vacant o malaltia". 
 
Constituïda l’Assemblea General del Consorci un cop nomenats els nous membres de la 
mateixa d’acord amb el que disposa l’art. 11. 2 dels Estatuts, cal que es procedeixi al 
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nomenament d’aquests càrrecs i és per això que a proposta de la presidència sortint es 
demana a l’Assemblea General l’adopció dels acords que segueixen: 
 
Primer.- Elegir els òrgans de govern del Consorci Alba-Ter pel mandat 1999-2003 als 
següents membres: 
 
 President: Sr. Ramon Sitjà i Domènech (Ajuntament de Manlleu) 

Vicepresident primer: Sr. Enric Pallàs i Julià (Ajuntament de Salt) 
Vicepresident segon: Sr. Eudald Casadesús i Barceló (Ajuntament de Ripoll). 

 
Les persones nomenades exerciran les funcions i competències que els són atribuïdes per 
raó del càrrec als Estatuts del Consorci des d’aquest mateix moment i fins al final del 
mandat, llevat dels supòsit que l’Assemblea decidís la seva renovació per vacant, renúncia 
o substitució. 
 
L’Assemblea General acorda per unanimitat l’aprovació de la proposta. 
 
 
7.- Nomenament del Consell de Govern. 
 
La proposta que, d’acord amb les explicacions donades pel president en el punt anterior es 
sotmet a la consideració de l’assemblea és la següent: 
 
D’acord amb el que disposen els arts. 10. E) i 12 dels Estatuts del Consorci Alba-Ter, un 
cop constituïda l’Assemblea General de l’ens d’acord amb el procés de renovació dels seus 
membres, a proposta de la Presidència, es demana a l’Assemblea l’adopció de l’acord que 
segueix: 
 
Primer.- Nomenar els membres del Consell de Govern d’acord amb la següent composició: 
 

President del Consorci: Sr. Ramon Sitjà i Domènech (Ajuntament de Manlleu) 
Vicepresident primer: Sr. Enric Pallàs i Julià (Ajuntament de Salt) 
Vicepresident segon: Sr. Eudald Casadesús i Barceló (Ajuntament de Ripoll). 

 
 Vocals: 
  
 Sra. Remei Ferrer i Costa (Ajuntament de Bescanó) 
 Sra. Isabel Salamaña i Serra (Ajuntament de Girona) 
 Sr. Francesc Camps i Sagué (Ajuntament de Celrà) 
 Sr. Josep Lluís Batllori i Obiols (Ajuntament de Torroella de Montgrí) 
 
 
8.- Ratificació d’acords del Consell de Govern adoptats en règim d’administració  
     ordinària. 

Vistos els acords que en fixació i exercici de la denominada “administració ordinària” ha 
adoptat el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, i la necessitat de la seva ratificació per 
part de l’Assemblea General d’aquesta Entitat, a proposta de la Presidència, es demana de 
l’Assemblea General la ratificació dels següents acords:  
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ACORD CONSELL DE GOVERN 6  DE MAIG DE 1999. (TORROELLA DE MONTGRÍ) 

 
CONTINGUT DE LA DENOMINADA “ADMINISTRACIÓ ORDINÀRIA” A LA GESTIÓ DEL 
CONSORCI.- 
 
Atès que la celebració de les properes eleccions municipals pot incidir en la representació 
dels membres electes de cada corporació al Consorci. 
 
Atès el caràcter local del Consorci no admet que es produeixi un buit en els òrgans de 
govern i per aquesta raó sembla adient mantenir el règim de la denominada 
“administració ordinària” que l’art. 194 .2  de la Llei Orgànica de Règim Electoral General i 
39 del ROF prescriuen. 
 
Així doncs s’arbitra la solució no prevista als estatuts però d’interpretació vàlida de 
manteniment dels òrgans de govern del Consorci en tant no es produeixi la designa dels 
nous  a partir de l’acord de l’Assemblea General que s’haurà de convocar amb caràcter 
immediat un cop tots els membres del Consorci hagin designats els seus nous 
representants. 

 

ACORD SESSIÓ CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE JULIOL DE 1999. 
(MANLLEU) 

 

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

Davant de les noves necessitats del Consorci Alba-Ter, es proposa al Consell de Govern 
l'adopció dels següents acords: 

PRIMER- Sol·licitar una subvenció al Departament de Medi Ambient de 15.000.000 de 
pessetes, corresponent a part del cost d'elaboració del Pla estratègic i del GIS. 

SEGON- Facultar al senyor Ramon Sitjà Domènech, president del Consorci i al senyor 
Josep Capellà Hereu, gerent del Consorci, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per 
la signatura i realització de les gestions que facin falta.  
 
 
 

ACORDS CONSELL DE GOVERN 6 DE NOVEMBRE DE 1999 (RIPOLL) 

 
 
1.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE PROJECTES DEL 
CONSORCI.- 
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L’art. 22 dels Estatuts que regeixen el Consorci disposen que aquest ens, a través del seu 
Consell de Govern, podrà nomenar els directors de projectes que calgui per tal de 
desenvolupar l’acció sectorial del Consorci. 
 
El Consell de Govern valora que en aquests moments és imprescindible que el Consorci es 
doti amb un lloc de treball de caràcter provisional en tant que s’acabi la primera fase de 
redacció del Projecte. Aquest lloc de treball tindria com a objecte bàsic la direcció 
coordinada dels treballs tècnics d’estudi i inventari tant de patrimoni cultural com natural 
que estan efectuant les coordinacions territorials així com de coordinació d’aquests treballs 
amb el Sistema d’Informació Geogràfica que s’està implantant. Del que es tracta és 
d’aconseguir una bona direcció coordinada de tots els treballs que s’estan portant  a terme 
de tal manera que tinguin una visió global i una correcta articulació amb el SIG del 
projecte. 
 
La gerència del Consorci ha fet contactes amb la Sra. Dolors Roset i Pagès que compta 
amb la titulació de llicenciada en geografia i que pel seu perfil acadèmic i professional així 
com per la seva vinculació fins ara externa a l’execució del projecte es considera la 
persona idònia per tal de portar a terme les tasques definides per aquest lloc de treball. 
 
Donada la urgència d’aquesta contractació que ve justificada en el grau d’execució dels 
treballs del projecte i la necessitat de la seva direcció de forma coordinada, atenent a la 
possibilitat que atorga legislació local en els casos de contractació per urgència i a la 
situació actual de la plantilla del consorci, a proposta de la presidència que s’aprova per 
unanimitat de tots els membres del Consell de Govern, s’acorda: 
 
Primer.- Modificar per raons d’urgència i de forma provisional, la plantilla del Consorci 
Alba-Ter per tal d’incloure una plaça de director de projectes que haurà d’assumir la 
direcció coordinada dels treballs tècnics d’execució del projecte assegurant la seva 
correcta articulació amb el SIG. La plaça creada per aquest acord és de funcionari 
eventual de confiança. Aquesta modificació serà operativa pel que fa a l’efectiva 
contractació i provisional de la plaça i provisional en tant la modificació no sigui sotmesa a 
la ratificació i així s’aprovi per part de l’Assemblea General del dia 11 de desembre de 
1999. 
 

      Segon.- Nomenar d’urgència a la Sra. Dolors Roset i Pagès, per tal de que ocupi la plaça 
creada com a funcionària eventual de confiança d’aquest Consorci segons el que disposa 
l’art. 22 dels Estatuts. Aquest nomenament resta supeditat a l’acord de ratificació de la 
modificació de la plantilla que haurà d’adoptar l’Assemblea del Consorci. D’acord amb la 
normativa vigent, la persona nomenada podrà separada lliurement en qualsevol moment 
del lloc que ocupa i cessarà automàticament quan es produeixi el cessament del mandat 
de l’autoritat per a la qual presta la funció d’assessorament. 
 
Tercer.- Proposar a l’Assemblea General del Consorci la ratificació dels presents acords 
pel que fa a l’exercici de les seves competències respecte de la plantilla de personal de 
l’ens. 
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Quart.- Fixar les retribucions del personal de confiança nomenat en 3. 427.886.- Ptes. 
brutes anuals i el seu règim de dedicació el de 37,5 hores setmanals en règim de jornada 
completa. 
 
Cinquè.- Tramitar l’alta a la Seguretat Social de la Sra. Dolors Roset i Pagès amb efectes 
del dia 17 de novembre de1999, pel grup de cotització 01. 
 
Sisè.- Comunicar aquest nomenament a l’interessat i a la intervenció del Consorci. 
 
Setè.- aquest nomenament al BOP i al DOGC, amb expressió del règim retributiu i  
la dedicació. 
 
 
2.- APROVACIÓ DEL NOU ORGANIGRAMA DEL CONSORCI, ENCÀRREC DE L’ESTUDI DE 
L’ESTAT ECOLÓGIC DE LA CONCA I CONTRACTACIÓ DEL COORDINADOR EN MATÈRIA 
D’URBANISME.- 
 
L’Assemblea General del Consorci Alba-Ter va aprovar en sessió ordinària del dia 17 de 
desembre de 1998, la plantilla per l’exercici de 1999. 
 
En data 6 de maig el Consell de Govern del Consorci considerà la fórmula de gestió de 
l’administració ordinària prevista per l’administració local pel que fa al règim d’adopció els 
seus acords en el període que va entre l’elecció dels membres de les Corporacions 
adherides i l’efectiva constitució dels nous òrgans de govern del Consorci. 
 
Atès que amb la posada en marxa de les coordinacions territorials es considera 
imprescindible la creació i cobertura temporal d’un lloc de direcció del projecte la missió 
bàsica del qual serà la de la coordinació de tots els treballs que s’estan portant a terme en 
tots els àmbits territorials definits i el seu efectiu encaix en el projecte, en el Pla estratègic 
i sobre el sistema d’informació geogràfica que s’està implementant. 
 
Atès que cal concretar l’estructura organitzativa del Consorci en l’actual moment 
d’execució del projecte així com completar-ho amb la contractació de la realització de 
l’estudi de l’estat ecològic de la conca del Ter així com la contractació d’un coordinador pel 
que fa la tema de l’anàlisi i incardinació al GIS de les normes que regulen l’urbanisme de 
cadascun dels Municipis afectats pel projecte. 
 
Vistes la distribució de competències que fan els Estatuts en els seus arts. 6 a)  22 i 10 en 
relació al 13 j) pel que fa a la potestat d’autoorganitzar-se internament, i a les facultats de 
contractació, a proposta de la presidència el Consell de Govern acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el nou organigrama del Consorci que queda definit de la forma següent 
en funció de l’efectiva realització del projecte Alba-Ter: 
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Segon.- Encarregar a la Universitat de Barcelona la redacció de l'Estudi de l'Estat ecològic 
de la conca del Ter. 
 
Tercer.- Procedir a la contractació mitjançant la fórmula del contracte administratiu 
menor per treballs de consultoria i assistència tècnica d’un coordinador pel que fa als 
treball d’anàlisi i incardinació al GIS dels plans generals d’urbanisme i normes subsidiàries 
o complementàries de planejament dels Municipis de la conca de l riu Ter. 
 
Quart.- Donar compte d’aquests acords a l’Assemblea General del Consorci per tal de 
que, dintre de l’esquema local de l’administració ordinària en que s’adopten els acords 
esmentats anteriorment, procedeixi a la seva ratificació. 
 
Cinquè.- Facultar a la presidència per tal de que porti a terme tots els actes necessaris 
per tal de fer efectius els acords anteriors. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords als treballadors de la plantilla del Consorci, als 
responsables de les coordinacions territorials així com al Departament corresponent de la 
Universitat de Barcelona. 
 
L’Assemblea General ratifica en tots els ses extrems els acords relacionats anteriorment. 
 

PRESIDÈNCIA CONSELL DE GOVERN

GERÈNCIA

VICEPRESIDÈNCIES

DIRECCIÓ TÈCNICA ADMINISTRATIVA

TÈCNIC DE GESTIÓ

TÈCNIC DE COMUNICACIÓ COORDINACIÓ DEL PROJECTE

COORDINACIONS TERRITORIALS

SECRETARI-INTERVENTOR

D.
PATRIMONI
NATURAL

D. PATRIMONI
HIST.

CULTURAL

GIS PLA
ESTRATÈGIC

ASSEMBLEA GENERAL



 11 

 
9.- Donar compte de l’Acta d’arqueig i inventari del Consorci. 
 
El Sr. Antoni Calpe i Jordà, Interventor de fons del Consorci explica la previsió legal de 
procedir a efectuar i posar a disposició una acta extraordinària d’arqueig dels fons i un 
inventari dels béns, cada cop que hi ha una renovació dels òrgans de govern d’una 
institució local com ara el Consorci Alba-Ter. 
 
Tot seguit explica el resum d’ambdós documents que estan a disposició de qualsevol 
membre de l’Assemblea la qual se’n dóna per assabentada. 
 
 
10.- Aprovació del pressupost del Consorci per l’any 2000. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’assemblea General del Consorci i que 
l’interventor de fons glossa en els seus principals extrems d’elaboració i contingut és la 
següent: 

 

Part expositiva: 

 

1. El President del Consorci Alba-Ter ha format el pressupost per a 

l’exercici de l’any 2000 per un import de 84.279.729 ptes (506.531’37 

euros) i l’eleva a l’Assemblea General per a la seva aprovació. 

   

Fonament de dret: 

 
1. D’acord amb l’article 10 dels estatuts del Consorci l’Assemblea General és l’òrgan 

competent per aprovar el pressupost de l’entitat. 
 

2. Atès que d’acord amb l’article 4 dels esmentats estatuts el Consorci és 

una entitat pública de caràcter local, per a l’aprovació del pressupost és 

d’aplicació la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 

hisendes locals (LRHL) i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril 

(RD/500) que desenvolupa el capítol I del Títol VI de la LRHL, si bé totes 

les competències atribuïdes al ple en aquest cas s’entenen 

referenciades a l’assemblea general. 

 

3. Els articles 149.4 LRHL i 18 RD/500 disposen que el pressupost i els 

seus annexos i documentació complementària, una vegada informat 
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per intervenció, seran elevats al ple per a la seva aprovació, esmena o 

devolució. 

 

4. Els articles 150 LHRL i 20 RD/500 disposen que una vegada aprovat 

inicialment el pressupost s’exposarà al públic, previ anunci en el BOP, 

per un termini de quinze dies durant els quals els interessats els 

podran examinar i presentar les reclamacions davant el ple. El 

pressupost es considerà definitivament aprovat si durant aquest termini 

no s’haguessin presentat reclamacions i, en cas contrari, el ple 

disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

 

5. Els mateixos articles 150 LRHL i 20 RD/500 disposen que el pressupost 

definitivament aprovat serà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de 

la Província i entrarà en vigor una vegada s’hagi dut a terme aquesta 

publicació, considerant-se prorrogat el pressupost de l’exercici en què 

s’hagués produït abans del dia 31 de desembre de l’any anterior a 

l’exercici en què s’hagués d’aplicar. 

 
D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència es 
demana a l’Assemblea que adopti els següents: 

 

 

 

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general del Consorci Alba-Ter 

per a l’exercici de l’any 2000 per una quantitat total de 82.279.729 ptes 

(506.531’37 euros) amb el detall per capítols que tot seguit s’especifica: 

 

A) Pressupost de despeses 

 

        Pessetes   

 Euros 

Capítol 1. Despeses de personal 22.082.014 132.715’58 



 13 

Capítol 2. Despeses béns i serveis 

corrents 

27.158.480 163.225’75 

Capítol 3. Despeses financeres 50.000 300’51 

Capítol 4. Transferències corrents 33.889.235 203.678’40 

Capítol 6. Inversions reals 1.100.000 6.611’13 

 

Total           84.279.729      506.531’37 

 
B) Pressupost d’ingressos 

 

Pessetes  Euros 

Capítol 4. Transferències corrents  83.179.729 449.920’24 

Capítol 5. Ingressos patrimonials 1.100.000 6.611’13 

 

Total           84.279.729      506.531’37 

 

Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’exposició al 

públic del pressupost inicialment aprovat durant un termini de quinze dies, 

termini dins del qual podrà ser examinat  pels interessats a fi i efecte de 

que puguin presentar les reclamacions  que considerin oportunes. 

 

Tercer.- Considerar definitivament aprovat el pressupost amb caràcter 

automàtic si no es presenten reclamacions en el termini abans esmentat. 
 
 
11.- Aprovació de la plantilla del personal del Consorci per l’any 2000. 
 
El Sr. Secretari fa una breu explicació de la proposta que es sotmet a la consideració de 
l’assemblea general i que és la següent: 
 
Vistos els articles 90 de la llei 7 /1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
i 291 de la llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat 
amb els quals els ens locals han d’aprovar anualment la plantilla de personal, la qual ha de 
comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, en 
la mateixa sessió que aprovi el pressupost. 
 
Vist l’article 149.1.a) de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, de conformitat amb el qual un exemplar de la plantilla amb el total de les 
retribucions del personal que se’n dedueixen i de la relació de llocs de treball serà un dels 
documents que integren el pressupost de l’ens. 
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Vist l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, segons el qual la plantilla de personal de les 
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, 
classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i 
l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les 
constitueixen, el nombre de les que es trobin vacant i el grup a què pertanyin, d’acord 
amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
Vistos els arts. 4 i 10 dels Estatuts del Consorci segons els quals, és competència de 
l’Assemblea General l’aprovació de la plantilla així com que, donat el caràcter d’ens públic 
local del Consorci la legalitat d’aplicació és la que ve determinada per les normes 
invocades als paràgrafs precedents. 
 
Vistos els articles 291 de la llei 8/1987, de 15 d’abril i 28 del decret 214/1990, de 30 de 
juliol, esmentats, els quals estableixen que la plantilla integrada en la forma ja explicada, 
un cop aprovada per L’Assemblea General, s’ha de publicar íntegrament, en el termini dels 
30 dies següents, al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i se n’han de trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació dels següents 
acords: 
 
1. Aprovar la plantilla de personal del Consorci Alba-Ter per a l’exercici pressupostari de 

l’any 2000, integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i 
categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i 
l’eventual del Consorci, amb la seva denominació i el nombre de places que les 
constitueixen. i el grup a què pertanyen, d’acord amb la titulació exigida per al seu 
ingrés, tal com segueix: 

 
Personal laboral de durada determinada 
 
 

 Grup assimilat Dedicació Observacions 

Jordi Domingo Ceperuelo B.  Tècnic de gestió Completa Contracte d'obra o 
servei determinat 

Jordi Comas Codina B.  Director tècnic 
     administratiu 

Completa Contracte d'obra o 
servei determinat 

Montserrat Pujol Famadas B. Tècnic de  
    comunicació 

Completa Contracte d'obra o 
servei determinat 

 
 
Personal eventual 
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 Grup assimilat Dedicació Observacions 

Josep Capellà Hereu A. Gerent Mitja jornada  

Dolors Roset Pagès A. Directora de  
    Projectes 

Completa  

 
 
RESUM DE LLOCS DE TREBALL: 
 
1) RESERVATS A PERSONAL FUNCIONARI:    - 
2) RESERVATS A PERSONAL LABORAL INDEFINIT:  - 
3) RESERVAT A PERSONAL LABORAL TEMPORAL:  3 
4) RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL:    2 
 
    TOTAL:   5 
 
 
2. Publicar la plantilla aprovada mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de 
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 
L’Assemblea aprova la proposta per unanimitat. 
 
12.- Propostes de futur. 
 
Per tal de desenvolupar aquest punt de l’ordre del dia intervé el President del Consorci, Sr. 
R. Sitjà el qual explica les línies mestres del futur del Consorci sobre la base de: 
 
 1.- Satisfacció pel moment en què ens trobem ja que s’ha concretat una proposta 
de risc en un projecte que tindrà pes en virtut de la seva formació i de la seva formulació 
en la mesura que serà un element imprescindible de coneixement i actuació sobre el 
territori. La planificació es concretarà sobre un GIS actualitzat i potent que tindrà en 
compte el conjunt de la conca. 
 
 2.- El Consorci s’ha de consolidar com un ens al servei dels Municipis i  amb una 
mínima estructura que el faci plenament operatiu i eficaç. 
 
 3.- El Consorci ha d’estar present a totes les instàncies amb competències sobre els 
recursos hidrològics de la conca provant de coordinar les diverses iniciatives i institucions. 
 
 4.- El Consorci té el repte de captar nous recursos i en aquest sentit les 
convocatòries dels nous ajuts europeus exigeix un esforç de coordinació de les diverses 
sol·licituds municipals. 
 
Finalment el President anuncia la possible convocatòria de sessions del Consell de Govern 
obertes a tots els membres del Consorci per tal d’afavorir la participació de tots en els 
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diversos temes que es van plantejant. És possible que hi hagi una convocatòria d’ací a un 
parell o tres de mesos si l’Assemblea així ho autoritza. 
 
L’Assemblea dóna el vistiplau a aquesta iniciativa de la Presidència. 
 
13.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. LLuís Thomas i Vall-llosera representant de la comunitat de regants de Sant Julià de 
Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Colomers i Jafre demana si la institució que ell 
representa s’ha d’entendre integrada al Consorci ja que tot i que hi va haver un acord 
d’adhesió sembla que aquest no s’ha concretat i el seu interès és que en un Consorci que 
aspira a la gestió integral de la conca hi hagin representats els 4 sectors d’usuaris 
implicats: els consumidors domèstics, els regants, la indústria i el turisme. 
 
El Sr. President respon dient que s’aclarirà la situació de la comunitat de regants respecte 
a la seva integració al Consorci. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les una 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, juntament amb mi que en dono fe. 
 
 
                    El president                             El secretari 
            Ramon Sitjà i Domènech              Alfons Giol i Amich 


