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Giol/Actes Consorci Alba-Ter/ Acta Assemblea General. 
Manlleu  25 maig.2002 

   

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 5 
Caràcter: Ordinari 
Data: 25 de maig de 2002 
Horari: Comença a les onze del matí i acaba a un quart i cinc minuts d’una del 
matí. 
Lloc: Centre Cívic Pla de Palau de Girona. 
 
 
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 4 de l’ordre del dia de la 
sessió) 
 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer. 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 
Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña i Serra.  
Ajuntament de Jafre: Sr. Pere Oller. 
Ajuntament de Llanars: Sr. Francesc Soler i Isern (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Joaquim Vivas i Llorens. 
Ajuntament de Masies de Roda: Sr. Enric Parcet i Montañà (mitjançant 
delegació de vot) 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Josep Riera. 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sra. Mercè Llompart. 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joan Casas i Capdevila . 
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Josep Mª Masoliver. 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Lluís Ferrer i Prats. 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses:Sr. Carles Bassaganya i Serra. 
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls: Sr. Josep Palou i Diaz. 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs. 
Ajuntament de Sarrià de Ter: Sr. Josep Turbau i Serrat.  
Ajuntament de Torelló: Sr. Miquel Franch i Ferrés (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Ferrer. 
Ajuntament d’Ullà: Sr. Eliseu Muni i Vives (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament d’Ultramort:Sra. Mª Gràcia Serrats. 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sr. Esteve Marcer i Vidal (mitjançant 
delegació de vot) 
Consell comarcal del Baix Empordà: Srs. Pere Frigola i Casadella. 
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Consell comarcal del Ripollès: Sr. Jaume Vilarrasa i Batchelli (mitjançant 
delegació de vot) 
 
 
La Presidència d’honor de l’acte recau en el sr. Marià Morera i Governa, Secretari 
General del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
També hi assisteixen en qualitat d’observadors el sr. Ricard Pié, membre del 
Consell Assessor del Consorci; la sra. Anna Ribas, professora de la  Unitat de 
Geografia de la Universitat de Girona i la sra. Mariona Virgili, tècnic de medi 
ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà. 
  
No hi assisteixen, sense que consti delegació de la representació, els representants 
dels membres del Consorci següents: Ajuntaments d’Amer, Campdevànol, 
Camprodon, Cervià de Ter, Colomers, Flaçà, Foixà, Les Llosses, Queralbs, Salt, 
Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sant Pau de Segúries, Sant 
Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Corcó, Setcases, Vic, 
Vilanova de Sau, el Consell Comarcal del Gironès i el Consell Comarcal d’Osona 
(tenint en compte també els membres de nova incorporació d’acord amb el que es 
dirà al punt nº 4 de l’ordre del dia). 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
 

Ordre del dia 

 
1. Benvinguda. 
2. Constitució de l’Assemblea. 
3. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (5 de maig de 2001). 
4. Acord d'admissió de nous membres. 
5. Informe de gestió: 

5.1.  Memòria d'activitats. 
5.2.  Projectes en procés d'execució. 
5.3.  Serveis que ofereix el Consorci. 

6. Informe econòmic (aprovació pressupost/plantilla 2002 i comptes 
anuals 2001). 

7. 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 i President del Consorci que adreça a l'Assemblea les paraules següents: "Bon 
dia i benvinguts  a la Cinquena Assemblea General del Consorci Alba-Ter. En primer 
lloc vull agrair la vostra participació. I a continuació donar les gràcies al Sr. Marià 
Morera, Secretari General del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
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Catalunya, per ser avui aquí entre nosaltres. Permeteu-me també agrair a 
l'Ajuntament de Girona la seva acollida aquí, al Centre Cívic Pla de Palau. Aquesta 
assemblea ha de servir per fer balanç del treball realitzat pel Consell de Govern i 
l'equip de gestió del Consorci.  
 
Si haguéssim de definir el treball realitzat durant aquests dotze mesos,  les notes més 
característiques serien la REFLEXIÓ  i  el  TREBALL INTERN. 
 
A l’última Assemblea realitzada el maig del 2001 es va donar compte de la culminació 
del projecte ALBA-TER/AVE.  El projecte Alba-Ter/Ave estava inclòs dins els 
programes TERRA convocats per la Direcció Regional de Política Territorial de la Unió 
Europea.   
 
Amb aquest projecte vam aconseguir disposar d'un diagnòstic acurat de tot el territori 
de la conca del Ter, un Pla Estratègic per a l'ordenació integral d'aquest territori i un 
sistema d'informació geogràfica, el SIG. Aquesta nova eina recull la informació 
elaborada durant el projecte i és un instrument de suport a la planificació. Tots els 
ajuntaments, de fet, ja heu rebut una còpia del SIG amb les dades del vostre 
municipi. 
 
La presentació dels treballs realitzats en el marc del projecte ALBA TER/AVE i 
l'organització de tot el programa d'activitats de sensibilització i educació ambiental 
que preveia el projecte va provocar que al llarg de l'últim any del programa, el 
Consorci tingués una presència mediàtica molt important.  
 
Des de llavors el treball ha estat intern, de debat i de reflexió per veure quines eren 
les accions a emprendre en el futur. Per tant, podem dir que durant aquests dotze 
mesos s’ha fet una molt bona feina. Una feina, per altra banda, difícil de veure i de 
poder apreciar.  En aquest sentit vull agrair la dedicació que hi han esmerçat els 
membres del Consell de Govern. 
 
La voluntat del Consell de Govern ha estat l’aplicació del Pla d’ordenació integral del 
riu Ter sorgit del Projecte Alba-Ter/ Ave.  
 
Així, s’ha treballat seguint les línies que conformen aquest pla d’ordenació integral i 
que es basa en la consolidació del Consorci. Els seus objectius són aconseguir: 
 

 un bon estat ecològic del sistema del riu Ter  

 l’ordenació global i coordinada de la conca del riu, especialment del seu àmbit 
fluvial. 

 la protecció del patrimoni cultural del riu Ter  i 

 el desenvolupament sostenible de les potencialitats econòmiques que ofereix 
aquest territori 

 
Així mateix, el repte durant tot aquest any ha estat aconseguir els recursos necessaris 
per poder executar aquestes accions. 
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El treball constant de l’equip tècnic del Consorci Alba-Ter i les entrevistes realitzades 
amb institucions i empreses properes a les àrees d’activitat de la nostra entitat, 
comencen a donar els seus fruits.  
 
A les vostres mans teniu la memòria d’activitats que ho certifica.  
 
Tot i que en Josep Capellà, gerent del Consorci, ja us en farà una explicació més 
extensa, deixeu-me fer referència als més de 20 projectes amb què està treballant 
actualment el Consorci Alba-Ter. 
 
D’aquests 20 projectes potser caldria destacar el de Recuperació de Llocs 
Emblemàtics, a partir del qual és imminent una acció en el territori. O bé l’obtenció 
d’una ajuda FEDER que permetrà l’ampliació i Actualització del Sistema d’Informació 
Geogràfica, el SIG de què parlàvem, que ja tots teniu al vostre ajuntament. 
 
Un altre bon indicador dels resultats positius d’aquest treball intern és l’adhesió de 2 
nous membres a la llista d’entitats consorciades. 
 
Crec que també és molt important destacar la col·laboració d’institucions 
supramunicipals, com ara la Diputació de Girona o la Diputació de Barcelona, que 
s’han compromès a donar suport al Consorci de cara als propers dos anys. Una 
confiança que també hem rebut d’empreses privades i altres institucions. En aquesta 
línia, ja comptem amb la col·laboració del Departament de Treball i amb el 
d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. Estem convençuts que 
aviat també es consolidarà la participació del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i del Departament de Medi Ambient.  
 
Prova d’això és la presència avui entre nosaltres del Sr. Marià Morera i Goberna, 
Secretari General de Medi Ambient, a qui novament dono les gràcies per presidir 
aquesta Assemblea General.” 
 
 
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 23 (comptant-hi a més els de nova incorporació en virtut del que es considerarà al 
punt nº 4), dels quals 22 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 ú (23) del 
nombre legal de membres (44) actuals, es considera vàlidament constituïda 
l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter per la qual cosa es pot donar inici a la 
sessió. 
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3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (5 de maig de 2001) 
 
Es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 
5 de maig de l’any 2001 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 5 de maig de 2001 i 
ordenant tot seguit la seva transcripció al llibre d’actes corresponent. 
 
 
4.- ACORD D’ADMISSIÓ DE NOUS MEMBRES. 
 
Els ajuntament de: Sant Joan de Mollet i Ultramort, han adoptat els acords d’adhesió 
al Consorci Alba-Ter si bé en aquests moments el tràmit encara té pendent la 
publicació dels anuncis corresponents. 
 
L’art. 7 dels estatuts del Consorci 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: 
 
 -    Sant Joan de Mollet 

- Ultramort 
 
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. 
 
L’Assemblea general del Consorci aprova per unanimitat la proposta. 
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5.- INFORME DE GESTIÓ 
 
5.1.- Memòria d’activitats: 
 
Dintre d’aquest punt pren la paraula el gerent del Consorci sr. Josep Capellà i Hereu 
el qual manifesta que a l’igual com ha reconegut el sr. President en la seva 
benvinguda ell també reconeix que l’últim any ha estat un temps de reflexió sobre el 
paper que ha de jugar en el futur el Consorci així com de consolidació d’aquest ens en 
l’àmbit d’execució de projectes que beneficiïn als ajuntaments integrants. En aquest 
sentit comença per assenyalar el notabilíssim grau d’implantació del Consorci en el 
territori del Ter. Mitjançant l’ajut d’un suport informàtic projectat en pantalla de 
visualització general el sr. Capellà mostra una primera fitxa indicativa de la naturalesa 
del Consorci com a entitat pública i els ens que en aquests moments l’integren (40 
ajuntaments riberencs dels rius Ter i Freser, excepte el Municipi de Vic que no és 
riberenc) la qual cosa suposa gairebé un 91% dels habitants de la riba dels rius 
esmentats i el 55’3% de la població total de la conca fluvial. 
 
Seguidament comenta l’organigrama funcional del Consorci i la plantilla del personal 
amb que compta indicant que després de l’Assemblea de l’any passat i un cop acabat 
el projecte Alba-Ter que va articular inicialment l’entitat, es va iniciar una fase de 
repensament de l’activitat enfocant-la a concretar uns compromisos pel que feia al 
territori d’actuació i seguint les línies estratègiques macades pel projecte. Això és: 
definir un seguit d’accions sobre el territori (en la línia de les necessitats expressades 
pels ajuntaments) al mateix temps que es treballava per explicar institucionalment el 
nou rol del Consorci i per la consecució d’uns recursos que n’asseguressin una 
estabilitat i continuïtat i l’operativitat de les accions empreses. 
 
Pel que fa al pressupost el sr. Capellà assenyala que les aportacions municipals al 
consorci no cobreixen ni el 25% dels recursos necessaris i per això s’han cercat les 
línies de finançament Comunitari, de les Diputacions,  dels departaments de la 
Generalitat de Catalunya, de l’ACA i de diverses institucions privades que cerquessin 
objectius generals (fundacions que promouen accions sobre el territori) o derivades 
d’empreses amb interessos sobre la conca (AGBAR). S’han seguit les recomanacions 
emanades de l’Assemblea anterior i s’han concretat un seguit de projectes que 
consten en la memòria lliurada a tots els assistents. 
 
 
5.2.- Projectes en procés d’execució. 
 
Per tant, i en la línia de l’objectiu estratègic I: consolidació del Consorci, es comenten 
les diverses iniciatives: Projecte presentat al FEDER (actualització i ampliació del SIG i 
creació d’un servidor de mapes per internet per tal de que pugui ser utilitzat pels 
ajuntaments), establiment d’una àrea de comunicació i concessió d’una subvenció 
AODL per l’àrea tècnica, elaboració d’un pla de desenvolupament turístic del 
Collsacabra, col·laboració amb l’ACA (projecte de planificació del baix Ter) i 
possibilitat que el projecte Alba-Ter s’incorpori al projecte de l’ACA mitjançant la 
incorporació del treball dels propis tècnics del Consorci. 



 7 

 
Pel que fa a la línia estratègica que posa l’èmfasi en la valorització del patrimoni 
natural el sr. Capellà explica la redacció del projecte “creació d’un taller transfronterer 
de l’aigua” (presentat a la iniciativa comunitària Interreg III A) i la proposta de 
recuperació de llocs emblemàtics dels rius Ter i Freser, així com els diversos projectes 
associats que s’han desenvolupat al seu entorn. Explica igualment el treball de 
selecció que s’han fet de les actuacions d’acord amb la tradició de treball que ja 
tenien alguns ajuntaments i en funció dels diversos trams de la conca. Finalment s’ha 
optat per tirar endavant alguns projectes pilot: Bescanó i Sant Gregori a través d’un 
conveni que se signarà properament amb la Fundació Territori i Paisatge i el projecte 
de la presa de Colomers, que es presentarà a l’ACA. Pel que fa a la línia estratègica 
relativa a la valorització del patrimoni cultural es comenta la preparació del projecte 
“BLUE” que està previst presentar-se a la iniciativa comunitària Interreg III B Medoc 
(el cap de fila és la regió de la Llombardia, Itàlia), la proposta de recuperació 
d’elements emblemàtics del patrimoni cultural vinculats als usos  de l’aigua dels rius 
Ter i Freser (en fase de redacció) així com l’exposició del patrimoni cultural vinculat 
als usos de l’aigua del riu Ter que està en la mateixa fase; pel que fa a la línia 
estratègica de l’educació ambiental comenta que s’han començat a dimensionar les 
activitats i s’ha fet una proposta a l’empresa ENDESA i a la Fundació AGBAR perquè 
col·laborin en el suport d’activitats d’educació ambiental i en l’elaboració de material 
didàctic respectivament juntament amb el suport del Dep. de Treball de la Generalitat 
a qui s’han sol·licitat ajuts per al desenvolupament local (estudis i campanyes per a la 
promoció local); finalment i pel que fa a la línia estratègica de desenvolupament 
econòmic es comenta la iniciativa presentada al LIFE-Medi Ambient per la valorització 
i promoció del territori a través del turisme sostenible (espai fluvial com a eix de 
desenvolupament turístic) i el pla de dinamització turística del riu Ter que està en fase 
de redacció (està previst que es presenti al Departament de Turisme de la Generalitat 
i a la Secretaría de Turismo del Ministeri d’Hisenda perquè s’inclogui als programes de 
dinamització turística que convoca aquesta institució). 
 
Seguidament s’assenyalen les entrevistes realitzades d’ençà de l’última assemblea i 
que suposen un total de 55 contactes (15 reunions amb ajuntaments, 16 amb 
institucions diverses, 17 amb el sector acadèmic i fundacional i 7 amb la societat civil) 
que tenien per objecte el suport per tirar endavant els diversos projectes endegats o, 
simplement donar a conèixer el projecte Alba-Ter o proposar noves col·laboracions. 
També es posa de manifest a l’Assemblea els patrocinadors amb que compta el 
Consorci fins ara. 
 
Pel que fa a les línies de futur el sr. Capellà assenyala el seguiment de les accions que 
fins ara s’han dissenyat, executar els projectes presentats al FEDER, fer el seguiment 
dels projectes presentats i executar-los en cas de que la resolució sigui favorable, 
presentar nous projectes vinculats a l’execució d’actuacions sobre el territori, reforçar 
l’aspecte mediàtic del Consorci i sobretot oferir suport als ens consorciats. En relació a 
aquest últim tema es comenta que s’ha lliurat a tots els ajuntaments el document de 
serveis que el Consorci ofereix (cartografia, informació estadística, ordenació 
territorial, programes europeus i iniciatives comunitàries, ajuts i subvencions 
convocades per diversos organismes, transferència de noves tecnologies –SIG-, 
desenvolupament econòmic i difusió i comunicació). 
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Pel que fa al  tema de l’execució del FEDER es comenta el contingut del projecte que 
s’executarà i que té per objecte la transferència tecnològica als ens consorciats 
mitjançant l’actualització de les dades existents sobre el planejament urbanístic, 
l’ampliació de la informació referida al planejament urbanístic vigent a tots els termes 
municipals dels ajuntaments consorciats, la implantació d’un IMS (Internet Map 
Server), l’actualització de la pàgina Web i renovar l’equipament informàtic dels serveis 
del Consorci. Per acabar, i en relació al reforçament de l’aspecte mediàtic del 
Consorci, les principals accions que es desenvoluparan seran, a part de l’actualització 
de l’espai web ja comentat, continuar l’edició del butlletí INFOTER de periodicitat 
semestral, executar els projectes d’educació ambiental que tenen un impacte mediàtic 
i la presentació del Consorci a iniciatives diverses amb que tenen en compte la 
cohesió territorial o el desenvolupament del territori. 
 
6.- INFORME ECONÒMIC (aprovació pressupost/plantilla 2002 i comptes 
anuals 2001) 
 
 
PRESSUPOST DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2002 
 
El sr. Secretari llegeix la proposta que es presenta i que és la següent: 
 
Part expositiva: 
 
1. El President del Consorci Alba-Ter ha format el pressupost per a l’exercici de l’any 2002 

per un import de 229.750,38 Euros (38.227.247 Ptes.) 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. 
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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 2002 per una quantitat total de 229.750,38 Euros (38.227.247 Ptes.) amb el detall 
per capítols que tot seguit s’especifica: 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2002  
 
A) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Cap. III-Taxes i altres ingressos...........................................1.650,76  € 
Cap. IV-Transferències corrents.......................................227.949,62  € 
Cap. V -Ingressos patrimonials................................................150,00  € 
 
 TOTAL ..................................................................229.750,38   € 
 
B) ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. I -  Despeses de personal...........................................98.838,76 € 
Cap. II - Despeses en béns corrents i serveis.....................82.238,77 €  
Cap. III -Despeses financeres...............................................2.103,54 € 
Cap. VI -Inversions reals.......................................................3.012,40 € 
 
 TOTAL....................................................................186.193,47 €  
 
 
 
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. 
 
Sense que s’origini debat l’Assembla aprovat per unanimitat la proposta 
 
 
 
 
PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 
2002 
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El sr. Secretari llegeix la proposta que es sotmet a la consideració de l’Assemblea 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. 
 
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 2002, 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: 
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Personal laboral de durada determinada 
 

 Grup assimilat Dedicació Observacions 

Jordi Comas Codina B.  Director tècnic 
     administratiu 

Completa Contracte d'obra o 
servei determinat 

Dolors Roset Pagès A. Directora de    
      projectes 

Completa AODL 

Glòria Francolí Sanglas B. Tècnic de  
    comunicació 

Completa AODL 

 
 
Personal eventual 
 

 Grup assimilat Dedicació Observacions 

Josep Capellà Hereu A. Gerent 8 hores 
setmanals 

 

 
 
 
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:    1 
 
  TOTAL LLOCS DE TREBALL PLANTILLA 2002:       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. 

 
Sense que s’origini debat l’Assemblea aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’ANY 2001. 
 
El sr. Secretari 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 
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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 2001, 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. 
 
L’Assemblea aprova per unanimitat la proposta.  
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest apartat intervé en primer lloc el sr. Josep Ferrer de Torroella de 
Montgrí el qual felicita al Consell de Govern pel treball que s’ha fet des de l’última 
Assemblea assenyalant que tot i que hi ha alguns projectes menors previstos, només 
que es portés a terme un 50% del que s’ha preparat ja fóra un gran èxit. Assenyala 
igualment que hi ha altres iniciatives que potser caldria liderar com ara la constitució 
d’una gran comunitat d’usuaris de l’aigua aprofitant la mobilització constatada en el 
tema de la sequera. Posa com a exemple la trobada dels presidents de les comunitats 
de regants convocats per la Unió de pagesos i l’experiència del Llobregat. En la 
trobada esmentada es va posar de manifest la necessitat de constituir aquesta 
comunitat d’usuaris i la possibilitat de que fos el Consorci qui la impulses. En resposta 
a aquesta intervenció el sr. Capellà assenyala que el Consorci està obert a tirar 
endavant les iniciatives que semblin oportunes i que res impediria que s’enceti un 
treball en la línia que s’acaba de proposar.  La sra. Isabel Salamaña diu que aquest 
tema ja es va tractar en la darrera sessió del Consell de Govern on es va posar de 
manifest la necessitat d’obrir un àmbit de debat sobre  la participació de les 
comunitats  de regants així com de trobar una fórmula d’actuació en aquesta matèria 
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i fer-ne proposta a l’Assemblea. En tot cas el procés podria liderar-se des del 
Consorci. 
 
Seguidament intervé el sr.Pere Frigola  representant del Consell Comarcal del Baix 
Empordà el qual manifesta que la iniciativa que s’acaba de comentar ja havia estat 
sondejada per la Diputació de Girona però que en aquell cas com en aquest cal aclarir 
quina és la fórmula que s’empra per formalitzar l’adhesió de les comunitats de 
regants ja que, en principi, ell no té cap dubte que aquestes organitzacions acollirien 
molt favorablement la proposta. 
 
El sr. Ferrer de Torrolella insisteix en la necessitat d’un consorci que agrupi les 
gestions d’un territori comú i el sr. Francesc Camps de Celrà manifesta que cal una 
visió de conjunt molt rigorosa perquè les implicacions en el camp de la gestió de 
l’aigua són moltes i variades, tant des del punt de vista jurídic com territorial. 
Finalment el sr. President clou aquest debat dient que s’acull favorablement la 
proposta d’estudi sobre la viabilitat d’una comunitat d’usuaris i que s’intentarà 
coordinar amb l’ACA els criteris per la seva redacció. 
 
Per acabar l’acte el sr. Marià Morera adreça unes paraules a l’Assemblea on es posa 
de manifest en primer lloc que el projecte inicial del Consorci que era la redacció del 
projecte Alba-Ter i la creació de l’ens que n’ha d’assegurar el seguiment i executivitat 
ja s’ha acomplert. En segon lloc assenyala que ara ja es tenen les eines i que ara cal 
entrar en el capítol de la planificació i execució de les accions a emprendre (2a fase). 
 
Seguidament assenyala la implicació del departament de Medi Ambient en tot aquest 
procés a través de l’ACA i la Direcció General de Patrimoni Natural amb l’objectiu de 
recuperació del riu a través de la recerca de recursos per la seva millora. Afegeix que 
això té la seva concreció en els projectes que ja s’han validat des de la instància 
autonòmica. 
 
Pel que fa al paper del Consorci el sr. Morera considera que ha d’encapçalar la tasca 
de presentació de projectes concrets i prioritzats (d’acord amb les estratègies que 
assenyala en Departament de Medi Ambient) ja que la gestió d’aquest territori i 
d’aquest recurs que és l’aigua del riu és una competència que és la suma de tots tal 
com es pot comprovar amb la pròpia composició del Consorci. 
 
Assenyala igualment la importància que han de tenir els convenis per la recuperació 
dels llocs emblemàtics del riu, la implicació de les entitats privades i l’apartat 
d’educació i sensibilització que és un objectiu compartit amb el propi Departament (el 
patrimoni és de tots amb independència de les entitats que el gestionen). Insisteix en 
aquest apartat ja que és un patrimoni que ha de créixer amb les aportacions de tots i 
ofereix novament la col·laboració del Departament de Medi ambient en aquest 
objectiu comú i on el Consorci representa una instància de coordinació molt eficaç. 
 
Per cloure l’acte el sr. J. Vivas en la seva qualitat de president del Consorci adreça 
unes paraules de comiat a tots els assistents i remarca la voluntat de consens i acord 
que s’ha posat de manifest al llarg de tots l’acte acabant amb un nou regraciament a 
l’ajuntament de Girona per l’acollida que ha fet de l’Assemblea del Consorci. 
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L’Assemblea aplaudeix aquestes paraules finals i no havent-hi més assumptes per 
tractar s’aixeca la sessió a la 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 


