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Giol/Actes Consorci Alba-Ter/ Acta Assemblea General. 
Manlleu Maig-2001 

   

 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 4 
Caràcter: Ordinari 
Data: 5 de maig de 2001 
Horari: Comença a un quart i cinc minuts i acaba a un quart d’una del matí. 
Lloc: Saló de sessions de la Casa de la Vila de l’ajuntament de Manlleu (Barcelona) 
 
 
Composició 

Hi assisteixen: 
(S’hi fa constar el total dels assistents amb independència de les institucions que entren a 
formar part del Consorci en virtut del punt nº 7 de l’ordre del dia de la sessió) 
 

Ajuntament d’Amer: Sra. Iolanda Vilalta i Ibañez. 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Xavier Soy i Soler. 
Ajuntament de Campdevànol: Sr. Jordi Colomer i Batet.  
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 
Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña i Serra.  
Ajuntament de Jafre: Sr. Josep Grau i Font. 
Ajuntament de Manlleu: Srs. Ramon Sitjà i Domènech i Joaquim Vivas i Llorens. 
Ajuntament de Masies de Roda: Sr. Enric Parcet i Montañà. 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Lluís Perarnau i Orriols. 
Ajuntament de Queralbs: Sra. Antònia Tèrmens i Rabadà. 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Pere Vigo i Sallent i sr. Joaquim Chopo i 
Fusté. 
Ajuntament de Ripoll: Srs. Eudald Casadesús i Barceló i Joan Casas i Capdevila . 
Ajuntament de Roda de Ter: Srs. Francesc Ribas i Sala i Esteve Franch. 
Ajuntament de Salt: Sr. Enric Pallàs i Julià. 
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls: Sr. Josep Palou i Diaz. 
Ajuntament de Sant Quirze de Besora: Sr. Pere Colom i Codina. 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló: Sra. Anna Girabent i Farrés. 
Ajuntament de santa Maria de Corcó: Sr. Joan Vancells Flotats. 
Ajuntament de Sarrià de Ter: Sr. Josep Turbau i Serrat.  
Ajuntament de Setcases: Sr. Jordi Vila i Badosa 
Ajuntament de Torelló: Srs. Miquel Franch i Ferrés. 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Lluís Batllori i Obiols 
Ajuntament de Vic: Sr. Xavier Cervera i Solà. 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sr. Esteve Marcer i Vidal. 
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Ajuntament de Vilanova de Sau: Sr. Jaume Orra i Muntades. 
Consell Comarcal d’Osona: Sr. Joaquim Nardi i Igual i Joan Miró i Deordal. 
Consell comarcal del baix Empordà: Srs. Pere Frigola i Casadella i Jaume 
Fontdevila. 
Consell comarcal del Ripollès: Sr. Jaume Vilarrasa i Batchelli. 

 
 
La Presidència d’honor de l’acte recau en el sr. Josep Arqués i Surinyach, Secretari general 
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
També hi assisteixen en qualitat d’observadors el Srs. Josep Turet de la Universitat de Vic i 
Marc Ordeix del Centre d’estudis dels rius mediterranis. 
 
No hi assisteixen, sense que consti delegació de la representació, els representants dels 
membres del Consorci següents: Ajuntaments de Camprodon, Cervià de Ter, Colomers, 
Flaçà, Foixà, Les Llosses, Montesquiu, Sant Gregori, Sant Joan de les Abadesses, Sant 
Julià de Llor i Bonmatí, Sant Julià de Ramis, Sant Pau de Segúries, Ullà, i el Consell 
Comarcal del Gironès. (tenint en compte també els membres de nova incorporació d’acord 
amb el que es dirà al punt nº 7 de l’orde del dia) 
 
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. 
 4.1.- Finalització del Projecte Alba-Ter. 
 4.2.- Perspectives de futur. 
5.- Nomenament de càrrecs de President i Vicepresidents del Consorci. 
6.- Elecció dels nous  membres del Consell de Govern 
7.- Admissió de nous membres del Consorci. 
8.- Donar compte de l’Acta d’arqueig i inventari del Consorci. 
9.- Aprovació dels comptes generals de l’any 2000. 
10.- Aprovació del document sobre les aportacions dels ens consorciats (revisió 
d’aportacions) 
11.- Aprovació de l’ordenança general de preus públics. Delegació en el Consell 
de Govern de la fixació i modificació de preus públics. 
12.- Aprovació del pressupost del Consorci per l’any 2001. 
13.- Aprovació de la plantilla del personal del Consorci per l’any 2001. 
14.- Precs i preguntes. 
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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, desitjant a l’Assemblea un matí ben profitós en la 
seva tasca de dissenyar el futur de l’ens sobre la base del treball desenvolupat fins ara. 
 
Seguidament pren la paraula el sr. R. Sitjà en la seva qualitat de President del Consorci el 
qual obre formalment la sessió de l’Assemblea tot agraint la presència dels representants 
dels ens consorciats i públic assistent. El President fa una breu sinopsi del guió de l’acte i 
explica quins són els objectius previstos per la sessió. 
 
2.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA. 
 
El segon punt de l’ordre del dia té com a objecte la constitució efectiva de la mateixa.  A 
aquest efecte el Sr. Secretari dóna compte al plenari del Consorci que, l’art. 11 dels 
Estatuts d’aquesta entitat, disposa que l’Assemblea General del Consorci està formada 
inicialment pels representants dels ajuntament promotors i la composició final, en funció 
de les incorporacions posteriors. 
 
El nombre de representants dels ens consorciats que avui assisteixen a l’Assemblea és de 
28 (comptant-hi a més els de nova incorporació en virtut del que es considerarà al punt nº 
7), dels quals 24 en formen part com a membres de ple dret en aquest moment. Per tant i 
d’acord amb l’art. 17 dels estatuts que prescriu que el quòrum d’assistència per a la vàlida 
constitució de l’Assemblea és de la meitat més un (19)  del nombre legal de membres (36) 
actuals, es considera vàlidament constituïda l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter per 
la qual cosa es pot donar inici a la sessió. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 7 de 
maig de l’any 2000 que és la darrera que l’ens ha celebrat i que s’ha cursat a tots els 
representants dels ens que constitueixen el Consorci juntament amb la convocatòria 
d’aquesta sessió. 
 
El sr. President indica que si no hi ha cal al·legació a fer al redactat de l’esmentat 
esborrany l’acta s’entendrà aprovada per assentiment de l’Assemblea. 
 
Fetes aquestes precisions, i a proposta de la presidència, l’Assemblea aprova per 
unanimitat l’Acta de l’Assemblea celebrada a Manlleu el dia 7 de maig de l’any 2000, 
ordenant tot seguit la seva transcripció al llibre d’actes corresponent. 
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4.- INFORME DE PRESIDÈNCIA. 
 
 4.1.- FINALITZACIÓ DEL PROJECTE ALBA-TER. 
 
Dintre d’aquest  apartat el sr. President explica la situació dels “partenaires” portuguesos 
al sí del projecte i dóna la paraula al sr. Manuel Travessa do Matos Alcalde de Vieiria do 
Minho i Administrador ( conselho de Administração ) (AMAVE) que s’han constituït com a  
socis en el desenvolupament del projecte. 
 
El resum de la intervenció del sr. Travessa és el següent: després de donar les gràcies i 
adreçar unes paraules protocol·làries al conjunt de l’Assemblea, explica els orígens de 
l'Associació de Municipis de Vale do Ave (AMAVE) i la posterior creació d'ADRAVE (Agència 
de desenvolupament regional del Vale do Ave) amb la finalitat de donar cabuda a la 
participació dels diferents agents públics i privats implicats en la gestió del territori. 
Comenta les similituds en el procés de creació d'ADRAVE i la iniciativa d’Alba-Ter i felicita 
al Consorci per haver aconseguit l’objectiu d'integrar els municipis de la conca del Ter en 
un organisme de nova creació. A continuació passa a comentar l'execució del Projecte 
Alba-Ter/Ave del qual destaca els beneficis de l'intercanvi d'experiències entre els dos 
socis. Així mateix, comenta tots els estudis que ADRAVE ha portat a terme dins el 
projecte, destacant-ne els referents al medi ambient, la creació d'un sistema d'informació 
geogràfica (SIG) i finalment, la redacció d'un pla estratègic. 
 
Seguidament fa una comparació entre els rius Ter i Ave i en destaca la seva importància 
per al desenvolupament econòmic de les seves respectives poblacions i remarca la 
necessitat de promoure un desenvolupament sostenible del territori perquè les futures 
generacions puguin continuar gaudint d'aquest recurs que és l'aigua. Finalment, considera 
important donar continuïtat a la relació entre ADRAVE i el Consorci Alba-Ter a través de 
nous programes per tal d'aplicar les propostes del pla estratègic i portar a terme accions 
pràctiques en el territori. 
 
Després d’aquesta intervenció es produeix l’aplaudiment del conjunt de l’Assemblea i del 
públic assistent a la sessió. 
 
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, dóna la 
paraula al sr. Josep Capellà que, en la seva qualitat de gerent de l’entitat, presenta 
l’informe relatiu a l’execució del Projecte Alba-Ter. 
 
El sr. Capellà resumeix el contingut del projecte i el seu contingut actual juntament amb 
les perspectives de futur que dissenya. Explica tot el procés paral·lel de constitució i 
posada en funcionament del Consorci juntament amb les jornades (2) i contactes 
mantinguts amb els ajuntament per tal de familiaritzar-los amb el projecte. També posa 
de manifest els reptes que s’obren a partir d’ara amb la concurrència noves línies d’ajut 
així com en la necessitat de liderar el seguit d’accions que el projecte defineix. En el 
parlament del sr. Capellà, que s’il·lustra amb algunes transparències, també s’esmenta 
l’estat d’adhesions actual al Consorci així com l’ajut institucional que s’ha rebut fins ara 
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(això es concreta en la col·laboració en el finançament del projecte i en la despesa corrent 
de l’entitat que l’ha de fer possible). 
 
Pel que fa al desplegament del projecte tècnic que ja s’ha presentat als ajuntaments el sr. 
Capellà explica els diversos apartats: anàlisi del riu i el seu patrimoni; 1ª proposta de Pla 
estratègic; sistematització en un GIS de gran potència que suposa una eina de base al 
servei del tots els ens consorciats i que suposa un document bàsic de suport a totes les 
actuacions posteriors. Tot el document s’ha sintetitzat en una planificació estratègica 
tutorada pel Consell Assessor, les Universitats i el Consell de Govern del Consorci a 
l’entorn dels grans objectius del Pla i que es concreten en un inventari d’accions de futur 
en l’ordenació territorial de l’espai cobert pel Projecte. 
 
Aquestes línies estratègiques són les que s’han de tenir en compte a l’hora d’acudir a les 
noves convocatòries d’ajuts on el Consorci, ja té un pes específic davant de les institucions 
convocants. 
 
Pel que fa a ales funcions del Consorci un cop enllestit el Projecte el gerent assenyala el 
suport als Municipis, l’atenció a la sensibilització (educació ambiental i captació de recursos 
per aquesta funció), l’execució de les accions i la posada en marxa de noves iniciatives 
(Consorci com a Oficina de desenvolupament local). 
 
 
4.2.- PERSPECTIVES DE FUTUR. 
 
Pel que fa als programes nous, el sr. Capellà esmenta totes les línies que el Consorci ja 
està posant en marxa o a les que ja ha presentat les peticions corresponents. 
 
Finalment es fa lliurament a tots els ajuntaments d’un document que resumeix les línies 
generals del Projecte Alba-Ter amb una sèrie d’annexos i s’anuncia que properament es 
farà lliurament en format digital del SIG elaborat juntament amb les fitxes dels serveis que 
el Consorci ja ofereix en aquests moments a tots els ens que en formen part. 
 
Seguidament el sr. R. Sitjà es dirigeix a l’Assemblea tot dient que amb l’acabament del 
Projecte, fineix també la primera part d’un treball més ampli que s’ha de posar en marxa 
des d’aquest mateix moment. Un treball que ha seguit i seguirà les línies bàsiques 
assenyalades per les institucions europees el compliment estricte de les quals, ha 
merescut el reconeixement de la Comissió Europea (que sovint ha demanat que s’exposés 
el desenvolupament del projecte tot posant-lo d’exemple) a l’ensems que ha elogiat la 
creació del Consorci com a forma d’articular institucions públiques de grau divers 
juntament amb agents privats i acadèmics com a mitjà idoni pel desenvolupament d’un 
territori ampli. El sr. Sitjà assenyala com actius del treball fet fins ara el de l’estudi 
exhaustiu i integrant diverses disciplines del riu i el seu territori (diagnosi), el Pla estratègic 
com a marc de disseny de les accions concretes a emprendre i l’eina del SIG com a suport 
per a estudiar-les i fer-les viables.   
 
En el capítol d’agraïments el President del Consorci esmenta especialment a cadascun dels 
membres del Consell Assessor, a l’amic Xavier Corominas que va ser el primer 
vicepresident del Consorci ( i que té bona part de la “culpa” dels excel·lents resultats 
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obtinguts i que Europa ha reconegut), tot l’equip tècnic del Consorci, les Universitats, i les 
Institucions que han cregut en aquesta iniciativa innovadora i agosarada. Tot aquest 
seguit de sinergies que el projecte ha posat en marxa confirmen aquella primera afirmació 
constitutiva de que “el riu enganxa” ja que la col·laboració sempre ha estat immillorable. 
Afegeix que el Consorci no és un ens temàtic sinó un organisme transversal i això li dóna 
un caràcter únic ja que permet la integració de fundacions articulades per empreses 
privades en una iniciativa de caire públic. Aprofita aquest incís per manifestar el seu 
desacord amb la poca implicació en el projecte de les dues grans empreses que 
històricament han tret més beneficis del riu i el seu entusiasme per la referència territorial 
que des d’ara ja està obtenint el Consorci com a plataforma que s’ha avançat en el temps i 
que ha de procurar l’obtenció de recursos que altrament s’escaparien pel municipis. El sr. 
Sitjà remarca també que l’objectiu del Consorci depassa els objectius assenyalats 
inicialment pel Projecte i que si això és així és per l’esperit de col·laboració que neix d’un 
pacte entre tots que cal agrair. Hi ha un territori unit més enllà dels interessos particulars 
de cadascú i en la direcció que assenyalen les paraules del poeta de Roda, Miquel Martí i 
Pol quan parla del riu com a origen dels pobles o del catedràtic Narcís Prat quan assenyala 
la necessitat de “sentir-nos part del riu”. Cal que fem reviure el riu entre tots i en aquesta 
línia el Consorci suposa ja una realitat que compleix una primera etapa amb la redacció 
del projecte i que, per això, i tal com constava com a compromís de l’any 2000, cal deixar 
amb satisfacció per la feina feta i per la consolidació del consorci la presidència que fins 
ara ha vingut ostentant. 
 
L’Alcalde de Bescanó sr. Xavier Soy intervé tot seguit indicant que l’acte d’avui representa 
necessàriament un punt i seguit en la tasca endegada amb tant d’esforç i entusiasme. Un 
pas de la lletra escrita i del gruix dels contactes i gestions que han consolidat el Consorci a 
una nova etapa on han de primar les realitzacions concretes. D’aquesta tasca ingent per 
fer néixer i consolidar la idea s’ha de fer constar l’agraïment de tots a les persones dels 
srs. R. Sitjà i X. Corominas que han contribuït de forma decisiva a una realitat que farà 
possible un millor coneixement i col·laboració de tot un àmbit territorial. 
 
Seguidament el sr. R. Sitjà diu que el compromís de l’actual equip de govern del Consorci 
es va manifestar limitat en la darrera assemblea, fins al moment de l’acabament del 
projecte. Per això esmenta el document pel qual tots els membres del Consell de Govern  
es posen a disposició de l’Assemblea per tal de que es nomeni un nou equip. Presenta 
seguidament la nova candidatura unitària que s’ha elaborat i que és la que es presenta per 
tal de que sigui votada per l’assemblea a no ser que hi hagi noves candidatures. El sr. 
Sitjà afegeix que es tracta de  donar continuïtat a una tasca i que per això cal agrair als 
ajuntament que des del començament van fer-se càrrec de la impulsió del projecte per tal 
de que segueixin en la línia assenyalada. 
 
Per això demana que l’Assemblea consideri els dos punts que segueixen amb el benentès 
que pot avançar el seu convenciment que el sr. Joaquim Vivas, alcalde de Manlleu, serà un 
gran President del Consorci. 
 
 
5.- NOMENAMENT DE CÀRRECS DE PRESIDENT I VICEPRESIDENTS DEL 
CONSORCI. 
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L’Assemblea General del Consorci Alba-Ter va aprovar, en la seva sessió del dia 18 de 
desembre de 1999, el nomenament del sr. Ramon Sitjà i Domènech com a President del 
Consorci. Així mateix s’aprovà el nomenament dels srs. Enric Pallàs i Julià (ajuntament de 
Salt) i Eudald Casadesús i Barceló (Ajuntament de Ripoll) com a vicepresidents primer i 
segon respectivament. 
 
Ara bé en la sessió esmentada i com a antecedent de la votació de la proposta figura 
recollit el compromís del sr. Sitjà que parlava en nom de l’equip de govern del Consorci, 
per tal de que s’estengués el mandat que en principi recull l’art. 11 dels Estatuts (4 anys), 
fins al moment de la presentació del projecte Alba-Ter a Brussel·les. El compromís també 
explicitava que “ en 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 del Consorci” 
 
En data 7 de maig de 2001, ha tingut entrada a la secretaria del consorci l’escrit signats 
per tots els membres del Consell de Govern del Consorci, inclosos el seu President i 
vicepresidents pel qual es posa a disposició de l’Assemblea General de l’ens els càrrecs 
pels qual foren elegits en data 18 de desembre de 1999 per tal de que es procedeixi a la 
renovació dels òrgans de govern. 
 
L’Ajuntament de Manlleu en sessió plenària del dia 27 de març de 2001 va acordar 
nomenar el seu representant en el Consorci al seu alcalde sr. Joaquim Vivas i Llorens. 
 
Presentada una candidatura unitària a l’elecció dels òrgans de Govern del Consorci i vist el 
que disposa l’art. 11.3 dels Estatuts que el regeixen, es demana de l’Assemblea General, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Elegir els següents òrgans de govern del Consorci Alba-Ter pel mandat fins a la 
finalització del mandat l’any 2003: 
 
 President: Sr. Joaquim Vivas i Llorens (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. 
 
Segon.- Comunicar aquests acords al Registre d’ens Locals de Catalunya. 
 
L’Assemblea aprova per unanimitat la proposta. 
 
 
6.- ELECCIÓ DELS NOUS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN. 
 
D’acord amb els mateixos antecedents que s’han posat de manifest al punt anterior es 
proposa a l’Assemblea General que adopti els acords de nomenament del Consell de 
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Govern acomplint el que disposen els arts. 10. e) en relació a l’art. 12 dels Estatuts del 
Consorci i, en conseqüència adopti els següents acords:  
 
Primer.- Nomenar els membres del Consell de Govern d’acord amb la següent 
composició: 
 

President del Consorci: Sr. Joaquim Vivas i Llorens (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) 
 
Segon.- Comunicar aquests acords al Registre d’ens locals de Catalunya. 
 
L’Assemblea aprova per unanimitat la proposta. 
 
Un cop votats aquests punts es produeix l’aplaudiment de l’Assemblea i el sr. R. Sitjà 
felicita al nou President i abandona el seu lloc de presidència cedint-lo al sr. J. Vivas el 
qual agraeix el gest. 
 
Seguidament el sr. Joaquim Vivas en la seva qualitat de nou President de l’entitat adreça a 
l’Assemblea general les paraules següents: 
 
“Sense ànim d'allargar-me, voldria fer, molt breument, un parell de reflexions motivades 
pel que ens han explicat els representants del Consorci, i apuntar alguna de les línies de 
futur que s'obren davant nostre en els propers anys. 
 
Som 43 municipis aplegats en el Consorci Alba-Ter. De vegades, però, no sé si som prou 
conscients del que aquesta unitat pot arribar a representar. S'ha dit, i penso que molt 
encertadament, que tothom hauria de passar --com aprenentatge -, per la política 
municipal. Però el que és cert, és que cada municipi ha de prioritzar en la batalla diària per 
atendre les necessitats i reclamacions, legítimes, dels seus ciutadans. I, fer equilibris amb 
els sempre limitats recursos que tenim a l'abast. Encara que sovint, aquest dia a dia lligat 
al peu del canó, no ens deixa massa temps per a la reflexió més general. 
 
Però deixeu-me insistir; un dels grans potencials del nostre Consorci - i així ho han 
reconegut les administracions autonòmiques, central i europea--, és el nostre caràcter 
horitzontal, la nostra naturalesa municipal; amb totes les limitacions que vulgueu, som 
nosaltres, i així ens ho hem de creure, els veritables protagonistes d'aquest projecte que 
aspira a actuar sobre la nostra conca des de la responsabilitat i el compromís dels seus 
habitants. La gent que ocupa aquests municipis riberencs. 
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I, és clar, que som un territori vast, plural i heterogeni: a la capçalera muntanyenca, el Ter 
banya un país amb grans potencials turístics i naturals, però mancat encara infrastructures 
i amb un gran repte al davant: fixar la població al territori. El Ter mitjà, per la seva banda, 
comença a veure el final de la gran crisi industrial dels darrers anys, però encara no ens 
atrevim a adjectivar el model de desenvolupament que marcarà els propers anys. Al Ter 
baix, que concentra una de les principals àrees turístiques europees, i la major 
concentració urbana de la conca, el creixement desordenat ens ha passat la factura i ara 
voldríem assajar altres models més sostenibles i de qualitat. 
 
El Projecte Alba-Ter ha tingut la virtut de fer-nos adonar que, més enllà de les nostres 
particularitats, els elements comuns i les possibilitats de futur passen per accions 
coordinades. És molt el que ens juguem en els propers anys. Per això, més enllà de les 
col·laboracions d'altres administracions, som els municipis del Ter els que hem d'estar 
capaços d'implicar a tots aquells que viuen i treballen sobre el territori en la seva 
dinamització. 
 
Les comissions tècniques que han elaborat el projecte ens diuen cap on hauríem d'anar ( 
en planejament urbanístic, en recuperació dels espais fluvials, en salvaguarda i nous usos 
per al patrimoni immoble, en línies d'actuació econòmica, etc.), i el Pla Estratègic ha 
dibuixat unes línies d'actuació que hem de posar en marxa; ara bé, tot això, amb la 
importància i el precedent que representa, esdevindria paper moll si no som capaços 
d'implicar a les nostres poblacions en el projecte, i això només podrà reeixir si conservem 
el gran capital d'Alba-Ter: la unió de municipis per sobre, o dessota de divisions 
administratives, lligats per un element natural, la nostra condició de conca fluvial. Aquest 
sentiment de solidaritat, aquest valor, no ha de quedar només en paraules; tots, des del 
poblet més menut fins a les ciutats més grans, hem de fer una aposta sincera i solidaria 
per un canvi de tendència en la nostra forma d'actuar sobre el territori. 
 
Com a alcalde, i com a president, us puc assegurar que el compromís de Manlleu amb el 
Consorci està garantit. Ben aviat, podrem oferir una nova seu a Alba-Ter, en el futur 
Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, situat al segon pis del MUSEU INDUSTRIAL DEL 
TER. Una aposta de recuperació patrimonial que junt amb el MUSEU DE LA TORNERA de 
la Vall del Ges, i de la FARGA PALAU de Ripoll, ja apunten cap aquest gir que estant fent 
els municipis del Ter, en la línia apuntada per Alba-Ter. 
 
Igualment, la continuïtat està garantida. En els darrers mesos, l'equip tècnic del Consorci 
ha treballat, en la recerca de noves línies de cofinançament que han de possibilitar les 
primeres intervencions d'Alba-Ter. S'ha presentat a la convocatòria del Mecanisme 
Financer de l'Espai Econòmic Europeu, --Projecte TER-NET, aprofitant la col·laboració del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Així mateix, també s'està treballant en la 
redacció de projectes adreçats a les iniciatives comunitàries EQUAL ( amb el Departament 
de Treball) i INTERREG ( amb contactes a França ) i amb un FEDER innovació. 
 
Potser matisar però, que en "l'impàs" entre la finalització del projecte i l'arribada d'aquests 
ajuts, Alba-Ter continua necessitant suport, i és aquí on caldria cercar la               
col·laboració del Departament de Medi Ambient. Un departament que des dels temps en 
que el Sr. Pere Macias ocupava la conselleria - un home que procedeix de la política 
municipal i coneix i estima el territori--, ha mirat amb molta atenció el nostre projecte. 
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Actualment, em consta l'interès de l'honorable Sr. Felip Puig, responsable del 
departament, en el Consorci, de fet, avui tenim entre nosaltres al Sr. Josep Arqués, 
Secretari general del Departament, un amic i un manlleuenc que ens honora amb la seva 
presència. 
 
I res més, perdoneu el discurset, i creieu-me quan us dic que des de la presidència que 
tinc l'honor d'ocupar, aquest alcalde treballarà pel conjunt del Consorci. Que és el mateix 
que dir, pel conjunt dels homes i dones del nostre territori, lligat per Alba-Ter. 
 
Moltes gràcies.” 
 
L’Assemblea acull les paraules del nou president amb un fort aplaudiment. 
 
 
7.- ADMISSIÓ DE NOUS MEMBRES DEL CONSORCI. 
 
Els ajuntaments de: Colomers, Flaçà, Foixà, Amer, Les Llosses, St. Jordi Desvalls, Vilanova 
de Sau i Llanars, han presentat al Consorci Alba-Ter la seva proposta d’adhesió acomplint 
els tràmits previstos als estatuts del Consorci per a la seva integració com a membres de 
Ple dret d’aquest ens. 
 
L’art. 7 dels estatuts citats estableix: “ L’admissió de nous membres del Consorci 
interessats en les seves finalitats i que vulguin col·laborar en la consecució dels seus 
objectius, efectuant aportacions i/o prestant serveis, requerirà l’acompliment de les 
formalitats legalment establertes i en especial les que regulen la concreció de la voluntat 
dels ens que pretenguin la integració al Consorci i l’acord de l’Assemblea General amb el 
quòrum pertinent” 
 
L’art. 10 g) dels estatuts del Consorci estableix com a facultat pròpia de l’Assemblea 
General la “d’aprovar l’admissió de nous membres del Consorci, fixant-ne la participació 
econòmic si s’escau” 
 
És per això que es proposa a l’assemblea general l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Admetre com a nous membres del Consorci Alba-Ter als ajuntaments de: 
 
 -    Colomers. 

- Flaçà 
- Foixà 
- Amer 
- Les Llosses 
- Sant Jordi Desvalls 
- Vilanova de Sau 
- Llanars 

 
Segon.- Notificar aquests acords als Ajuntaments admesos fent-los-hi avinent la quota 
que els pertoca com a membres de ple dret del mateix i per aplicació del document 
d’aportacions aprovat i que regeix per l’exercici de l’any 2001. 
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L’Assemblea general del Consorci aprova per unanimitat la proposta. 
8.- 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. 
 
 
9.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’ANY 2000. 
 
 
El sr. Interventor del Consorci explica breument la proposta que té el següent contingut: 
 
L’article 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
(LRHL) disposa que els estats i comptes de l’entitat local han de ser rendits pel seu 
president abans del dia 15 de maig de l’exercici següent a què facin referència. 
 
El compte general ha estat format per la intervenció i aquests comptes més la seva 
documentació complementària han estat a disposició dels membres del Consell de 
Govern del Consorci Alba-Ter per a que els poguessin examinar i consultar. 
 
Atès que ha transcorregut el termini d’exposició pública dels comptes i atès que durant 
aquest termini i vuit dies més no s’han presentat reclamacions, es proposa a l’Assemblea 
General del Consorci els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici de 2000, els 
quals estan formats per la documentació que tot seguit es relaciona: 
 
Estats i comptes anuals 
a) Balanç de situació 
b) Compte de resultats 
c) Annex als Estats anuals: Balanç de comprovació, estat de depeses amb finançament 

afectat, estat de romanent de tresoreria, estat de situació i moviments d’operacions 
no pressupostàries de tresoreria i estat de situació i moviments de valors. 

 
Segon.- Rendir els comptes aprovats a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la 
Direcció General de l’Administració Local. 
 
Els documents més significatius de la proposta es recullen al dossier lliurat a tots els 
representants dels ens consorciats en aquest acte. 
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L’Assemblea aprova per unanimitat la proposta.  
 
 
10.- APROVACIÓ DEL DOCUMENT SOBRE LES APORTACIONS DELS ENS 
CONSORCIATS. 
 
L’art. 29 dels estatuts del Consorci estableix les aportacions genèriques dels ens 
consorciats i afegeix que “aquesta aportació podrà ser revisada anualment per l’assemblea 
general per acord de majoria simple” 
 
Acomplint aquesta previsió l’Assemblea general constitutiva celebrada el dia 4 de 
desembre de 1998, a Sant Pere de Casserres, va aprovar el document sobre les 
aportacions dels ajuntaments del consorci. 
 
Acabat el procés de redacció del projecte Alba-Ter que determinava un règim econòmic de 
caràcter extraordinari ja que es comptava amb el finançament de la subvenció de la UE i 
havent entrat en una fase de funcionament normal del Consorci, cal fixar les aportacions 
dels ajuntaments a aquest règim de tal manera que s’asseguri el manteniment de l’ens. 
 
El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter en la seva sessió del dia 7 d’abril de 2001 va 
donar el seu vist-i-plau a la proposta d’aportacions i va acordar elevar-lo a l’Assemblea 
general per la seva aprovació. És per això que es proposa al màxim òrgan de govern del 
Consorci l’adopció dels acords que segueixen: 
 
Primer.- Aprovar el document de fixació de les aportacions dels ajuntaments al 
manteniment del Consorci Alba-Ter, segons el detall que segueix: 
 

APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS PER A L'ANY 2001 
 

Detall de les aportacions aprovades per l'Assemblea General per a l'exercici de 2001 

 

ENS CONSORCIATS Habitants (95) 
Trams de 
població 

Aportacions aprovades per 
l'Assemblea General 

SETCASES 161 0 50.000 

SERRA DE DARÓ 189 0 50.000 

ULTRAMORT 200 0 50.000 

COLOMERS 213 0 50.000 

FOIXÀ 306 0 50.000 

VILANOVA DE SAU 308 0 50.000 

ST. JOAN DE MOLLET 315 0 50.000 

JAFRE 365 0 50.000 

LES LLOSSES 368 0 50.000 

LLANARS 421 0 50.000 

VILALLONGA DE TER 424 0 50.000 

QUERALBS 200 0 50.000 

ST. JORDI DESVALLS 605 1 75.000 

LES MASIES DE RODA 633 1 75.000 
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ST. PAU DE SEGÚRIES 643 1 75.000 

CERVIÀ DE TER 652 1 75.000 

ULLÀ 731 1 75.000 

MONTESQUIU 846 1 75.000 

ST. JULIÀ DEL LLOR I BON MATÍ 907 1 75.000 

FLAÇÀ 914 1 75.000 

ST. VICENÇ DE TORELLÓ 1.729 2 150.000 

ST. JULIÀ DE RAMIS 1.966 2 150.000 

ST. QUIRZE DE BESORA 2.003 2 150.000 

STA. MARIA DE CORCÓ 2.003 2 150.000 

ST. GREGORI 2.029 2 150.000 

CAMPRODON 2.271 2 150.000 

AMER 2.300 2 150.000 

RIBES DE FRESER 2.125 2 150.000 

CELRÀ 2.633 3 200.000 

BESCANÓ 2.949 3 200.000 

LES MASIES DE VOLTREGÀ 2.560 3 200.000 

SARRIÀ DE TER 3.256 3 200.000 

 

ENS CONSORCIATS Habitants (95) 
Trams de 
població 

Aportacions aprovades per 
l'Assemblea General 

ST. JOAN DE LES ABADESSES 3.880 3 200.000 

RODA DE TER 4.987 3 200.000 

CAMPDEVÀNOL 3.342 3 200.000 

ANGLÈS 5.123 4 250.000 

VIC* 30.739 4 250.000 

TORROELLA DE MONTGRÍ 7.578 5 325.000 

RIPOLL 11.289 6 400.000 

TORELLÓ 11.909 6 400.000 

MANLLEU 17.017 7 600.000 

SALT 22.059 7 600.000 

GIRONA 75.269 8 750.000 

Consell Comarcal del Ripollès - - 150.000 

Consell Comarcal d'Osona - - 150.000 

Consell Comarcal de la Selva - - 150.000 

Consell Comarcal del Gironès - - 150.000 

Consell Comarcal del Baix Empordà - - 150.000 

 

SUMA TOTAL D'APORTACIONS     8.125.000 

 

*Ajuntament no riberenc 

 

 
Segon.- Determinar que aquestes aportacions es facin efectives per l’any 2001 i en els 
exercicis següents entretant l’Assemblea general no acordi la seva revisió. 
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Tercer.- Notificar aquests acords a tots els Municipis que formen part del Consorci per tal 
de que facin efectives les quotes aprovades. 
L’Assemblea aprova per unanimitat la proposta. 
 
 
11.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS. DELEGACIÓ 
EN EL CONSELL DE GOVERN DE LA FIXACIÓ I MODIFICACIÓ DELS PREUS 
PÚBLICS.  
 
El text de la proposta que es sotmet a l’aprovació de l’Assemblea General i que 
l’interventor del Consorci, sr. Antoni Calpe, glossa breument és el següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'ordenança general de preus públics per a l'any 2001 segons 
el text que segueix: 
 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS DEL CONSORCI 
ALBA-TER. 
 
Article 1. Fonament legal 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 117 en relació amb l’article 41, ambdós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (LHL) aquest Consorci 
estableix la present ordenança general de preus públics que conté les normes comunes, 
tant substantives com processals que cal considerar a tots els efectes parts integrants de 
la regulació de cadascun d’aquells, en tot allò que aquests no regulin expressament. 
 
Article 2. Concepte 
 
Aquesta ordenança regula les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència del Consorci, sempre que 
hi concorrin les següents circumstàncies: 
 

a) Que els serveis públics o activitats administratives no siguin de sol·licitud o 
recepció obligatòria. 

b) Que els serveis o activitats objecte de preu públic siguin prestades o realitzades pel 
sector privat. 

 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de preus públics les persones físiques, jurídiques o les entitats 
establertes en l’article 33 LGT que es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals cal 
satisfer preus públics. 
 
Article 4. Quantia. 
 
L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de 
satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 
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Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, el Consorci podrà fixar contraprestacions per sota dels límits fixats en l’apartat 
anterior. En aquest cas, s’haurà de consignar en el pressupost del Consorci la dotació 
oportuna per cobrir la diferència de resultat si n'hi hagués. 
 
Llevat que expressament es digui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen 
l’Impost sobre el valor afegit (IVA) que s’hi farà repercutir amb la norma que el regula. 
 
En tot expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic en què es 
reflecteixen totes les qüestions esmentades en els apartats anteriors d’aquest article. 
 
Article 5. Naixement de l’obligació. 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització 
de l’activitat. L’obligació també neix en el moment en què s’utilitzi un servei públic. 
 
Article 6 Forma i període de pagament 
 
El pagament dels preus públics s’exigirà pel sistema d’autoliquidació i llevat que 
expressament es disposi  altra cosa el l’acord de fixació o modificació del preu, caldrà 
acreditar la seva realització en el moment de sol·licitar el servei o activitat . 
 
Article  7. Establiment i fixació dels preus públics 
 
L’establiment i fixació dels preus públics correspon a l’Assemblea General del Consorci, si 
bé aquest òrgan delega aquestes funcions en el Consell de Govern. 
 
En tot expedient d’establiment, fixació i modificació de preus públics ha de figurar l’estudi 
econòmic corresponent. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança aprovada per l’Assemblea General en sessió duta a terme el dia 5 de 
maig de 2001 començarà a regir una vegada s’hagi publicat la seva aprovació definitiva i 
el text íntegre en els Butlletins  Oficials  de la Província de Barcelona i de Girona i hagi 
transcorregut el termini  establert en l’article 65..2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, referent a la comunicació de l’acord a 
l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.    
 
Segon.- Exposar al departament d'Intervenció del Consorci durant trenta dies hàbils, a 
comptar des del següent al de la seva publicació en els Butlletins Oficials de la Província 
de Barcelona i de Girona, per tal que els interessats puguin presentar reclamacions. 
 
L’Assemblea aprova per unanimitat la proposta. 
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12.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI PER L’ANY 2001. 
 
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 2001 

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’Assembles 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 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 
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Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general del Consorci Alba-Ter per a l’exercici 
de l’any 2001 per una quantitat total de 37.125.047 ptes. (223.126,02 euros) amb el detall 
per capítols que tot seguit s’especifica: 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2001  

 

A) ESTAT D'INGRESSOS 

Cap. III-Taxes i altres ingressos............................................200.000     1.202,02    Euros 

Cap. IV-Transferències corrents.................................... 36.875.047       221.623,49     " 

Cap. V -Ingressos patrimonials................................................50.000              300,51     " 

 TOTAL ...................................................................37.125.047        223.126,02     " 

 

B) ESTAT DE DESPESES 

 

Cap. I -  Despeses de personal......................................14.889.862        89.489,87 Euros 

Cap. II - Despeses en béns corrents i serveis........... 13.962.390        83.915,65    " 

Cap. III -Despeses financeres...............................................247.505          1.487,54    "

  

Cap. VI - Inversions reals......................................................600.000          3.606,07    "

  

 TOTAL...................................................................29.699.757       178.499,13    

"  

 

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. 
 
 
13.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL DEL CONSORCI PER L’ANY 
2001. 
 
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. 
 



 18 

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 2001, 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 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 

 Grup assimilat Dedicació Observacions 

Josep Capellà Hereu A. Gerent 8 hores 
setmanals 

 

Dolors Roset Pagès A. Directora de  
    Projectes 

Completa  
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RESUM DE LLOCS DE TREBALL: 
 
1) RESERVATS A PERSONAL FUNCIONARI:    - 
2) RESERVATS A PERSONAL LABORAL INDEFINIT:            - 
3) RESERVAT A PERSONAL LABORAL TEMPORAL:            2 
4) RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL:    2 
 
    TOTAL:   4 
 
 
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 per unanimitat la proposta. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest darrer punt de l’ordre del dia intervé en primer lloc el sr. President el qual 
anuncia la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci pel que fa a la previsió de 
nova vicepresidència però dient que es presentarà més endavant en una propera 
Assemblea. 
 
El sr. Jaume Orra, Alcalde de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, expressa la seva opinió de 
que l’empresa que explota el pantà de Sau (Aigües de Barcelona) així com Endesa haurien 
de col·laborar amb major mesura amb els objectius del Consorci i demana que en el futur 
es convoquin també als ajuntaments que sense formar part dels riberencs del Ter també 
tenen interessos sobre el riu (Municipis de la conca) a fi de que no hi hagi discriminacions. 
També manifesta la necessitat de que un cop acomplert el període d’estudi es comencin a 
veure resultats concrets i demana quina col·laboració ofereix el Consorci amb els Grups 
ecologistes com ara el Grup de Defensa del Ter (GDT). 
 
En resposta a aquestes preguntes intervé en primer lloc la sra. Isabel Salamaña que 
explica que s’ha convidat a tots els municipis de la conca tant els que són riberencs al riu 
com els que no. Tanmateix s’ha donat prioritat en una primera fase als riberencs tot i que 
l’objectiu és que finalment tota la conca hi sigui representada. Pel que fa a les quotes 
s’han considerat les dels Municipis de Ribera com a indispensables per fer front a les 
despeses de funcionament mínim del Consorci i pel que fa a l’execució del projecte, la sra. 
Salamaña indica que s’ha deixar clar que, en una primera fase, la Comissió Europea va 
donar suport a les tasques de redacció d’estudis i això és el que s’ha fet. Ara el repte és 
que el projecte no resti en una lleixa sinó que es concreti en actuacions que millorin la 
qualitat del territori articulat pel riu. És en aquest moment que la feina de cohesió del 
Consorci Alba-Ter ha de mostrar les seves autèntiques possibilitats a l’agrupar la 
col·laboració de tots. 
 
En el mateix sentit el sr. Joan Casas (Ripoll) assenyala que el Consorci ha fet fins ara una 
feina important però que no es pot pretendre que substitueixi la tasca que cada 
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ajuntament ha de portar a terme ja que la seva funció  bàsica serà la recerca de recursos i 
la coordinació d’acció amb una visió més àmplia que la estrictament municipal. Aprofita 
l’avinentesa per agrair la reelecció dels membres del Consell de Govern ja que per sobre 
de tot “s’ha de creure en el consorci” i fer pedagogia de la idoneïtat d’aquesta instància 
entre els ajuntaments ja que són ells mateixos qui són protagonistes en aquesta instància. 
 
L’Alcalde de Vilanova de Sau insisteix que la condició d’alguns ajuntaments, 
majoritàriament els més petits, potser no els fan idoni per contribuir a la resolució de 
problemes de més abast. El sr. Sitjà respon dient que el valor del Consorci potser és més 
moral però que també representa una instància eficaç per a resoldre problemes conjunts. 
Pel que fa a la col·laboració amb el GDT indica que se li ha sol·licitat l’adhesió formal al 
Consorci del qual està informat puntualment de totes les activitats. 
 
Clou l’acte el sr. Josep Arqués i Surinyach, Secretari general del departament de Medi 
Ambient, el qual indica que actua en nom del Conseller que no ha pogut assistir però el 
qual vol mostrar la satisfacció per la invitació que se li ha fet arribar. Seguidament 
expressa el seu entusiasme pel privilegi d’haver pogut ser testimoni de l’exercici 
democràtic que suposa l’Assemblea del Consorci al mateix temps que expressa la  seva 
felicitació a les persones que han estat elegides per a formar part dels òrgans de govern 
de l’ens. Felicitació que extén a la presidència sortint per l’eficàcia en la tasca feta. 
 
Seguidament el sr. Arqués informa que avui s’ha posat de manifest un fet que resulta 
evident i és que els rius uneixen ja que formen part d’una història col·lectiva sotmesa a 
grans gaudis i també a grans patiments. En aquest sentit el compromís de la Generalitat 
de Catalunya amb la millora de la qualitat dels rius s’ha posat de manifest en l’esforç per 
la depuració de les aigües (en aquest moment un 66% de les mateixes ja són depurades i 
s’espera que a finals de l’any 2003 aquest percentatge arribi al 97% de totes les aigües 
residuals). És per això que les deficiències existents no poden  emmascarar el panorama 
de millora que s’adverteix de la qual cosa n’és un exemple important la col·laboració entre 
el Departament de Medi Ambient i el Consorci Alba-Ter en l’intent de compatibilitzar 
l’augment de la dignitat del territori i la seva preservació i les necessitats de creixement.  
El sr. Arqués acaba el seu parlament manifestant que en aquesta línia s’ha d’entendre el 
valor emergent del medi ambient a principis del segle XXI com a eix vertebrador de les 
iniciatives humanes i és per això que cal felicitar-se’n en instàncies de col·laboració i 
coordinació com la que representa el Consorci Alba-Ter. 
 
L’Assemblea aplaudeix aquestes paraules finals 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 
            Joaquim Vivas i Llorens              Alfons Giol i Amich 


