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Giol/Actes Consorci Alba-Ter/ Acta Assemblea General. 
Manlleu  25-gener-2003 

   

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 6 
Caràcter: Ordinari 
Data: 25 de gener de 2003 
Horari: Comença a tres quart d’onze del matí i acaba a un quart i cinc minuts 
d’una del matí. 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila de l’Ajuntament de Manlleu. 
 

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 Camprodon: Sr. Esteve Pujol i Badà (mitjançant delegació de 
vot). 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 
Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña i Serra.  
Ajuntament de Jafre: Sr. Josep Grau i Font(mitjançant delegació de vot). 
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. 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Lluís Perarnau i Orriols. 
Ajuntament de Queralbs: Sr. Jaume Coll i Vilatimó. 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Josep Rossell. 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joan Casas i Capdevila . 
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Esteve Franch. 
Ajuntament de Salt: Sr. Jaume Torremadé. 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Lluís Ferrer i Prat (mitjançant delegació de 
vot). 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló: Sra. Anna Girabet i Farrés (mitjançant 
delegació de vot). 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. David Álvarez. 
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls: Sr. Josep Palou i Diaz. 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs. 
Ajuntament de Torelló: Sr. Miquel Franch i Ferrés. 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Lluís Batllori i Obiols. 
Ajuntament de Vic: Sr. Xavier Cervera. 
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Ajuntament de Vilanova de Sau: Sr. Jaume Orra. 
Consell comarcal del Baix Empordà: Sr. Pere Frigola i Casadella. 
Consell comarcal de la Selva: Sr. Jordi Iglesias. 
Consell comarcal del Ripollès: Sr. Jaume Vilarrasa i Batchelli (mitjançant 
delegació de vot). 
 
La Presidència d’honor de l’acte recau en el sr. David Serrat, Rector de la 
Universitat de Vic. 
 
També hi assisteixen en qualitat d’observadors els srs. Enric Vilalta i Josep Turet, 
membres de l’equip del SART de la Universitat de Vic, el sr. Jaume Fontdevila, 
alcalde de Gualta, el sr. Miquel Vilella, tècnic de promoció econòmica de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, la sra. Betlem Parés, tècnica de l’Oficina de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu, la sra. Rosa Carner, tècnica de 
promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, la sra. Pilar 
Juanola, tècnica Aodl de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter. 
  
No hi assisteixen, sense que consti delegació de la representació, els representants 
dels membres del Consorci següents: Ajuntaments d’Amer, Campdevànol, Cervià 
de Ter, Colomers, Flaçà, Foixà, Les Llosses,  Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Llor 
i Bonmatí, Sant Pau de Segúries, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Corcó, 
Sarrià de Ter, Setcases, La Tallada d’Empordà, Ullà, Ultramort, Vilallonga de Ter, 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 (25 de maig de 2002). 

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 2003). 

7. Acords relatius a la gerència. 

8. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 

 

Abans de començar la sessió el Sr. President dóna la paraula a l’Exclm. Rector de la 
Universitat de Vic sr. David Serrat que acompanya a la presidència en 
l’encapçalament de l’acte. Les paraules del sr. Serrat es poden resumir de la manera 
que segueix: 
 
En primer lloc fa referència a la relació que hi ha entre la Universitat de Vic i el 
Consorci Alba-Ter des de la realització del projecte Alba-Ter/Ave. Explica que la 
relació directa de la Universitat amb l’entitat ha estat sempre en mans del Sr. Turet, 
director del SART de la Universitat, però que ell també ha volgut acompanyar el Sr. 
Turet perquè pensa que iniciatives com el Consorci Alba-Ter són importantíssimes per 
a la comarca, igual com pot ser-ho la Universitat. 
 
David Serrat creu que s’ha de continuar la tasca conjunta entre Universitat i Consorci. 
Especifica que la Universitat ha de participar amb l’entorn social i una manera de 
participar-hi és continuar treballant amb el Consorci Alba-Ter.  
 
El rector de la Universitat de Vic mostra la seva satisfacció de poder estar a 
l’assemblea general del Consorci ja que també té molt interès personal pel riu. 
 
En primer lloc explica que ell és geomorfòleg de professió i que en la seva tesi 
doctoral va estudiar la capçalera del riu Ter ara fa 50.000 anys. També comenta que 
viu sobre una terrassa del riu Ter amb la confluència amb el riu Gurri i per tant la 
seva satisfacció de trobar-se amb un consorci que vol estudiar la conca del riu Ter i 
tota la seva dinàmica és especialment important.  
 
Continua dient que com a naturalista, conèixer i fer uns estudis integrals de la conca 
com els ha fet Alba-Ter, parant atenció en l’entorn econòmic i social és molt 
interessant, sobretot perquè l’estudi del riu Ter és integrat i paradigmàtic del que ha 
de ser un estudi de la natura, tenint en compte tots els paràmetres.  
 
Agraeix que institucionalment la Universitat de Vic sigui present al Consorci al mateix 
temps que agraeix la important tasca que el Consorci ha portat a terme fins ara, 
reblant que, com a rector de la Universitat de Vic, desitja continuar col·laborant amb 
el Consorci Alba-Ter. 
 
L’Assemblea rep amb aplaudiments aquesta intervenció del sr. Serrat. 

 
 
1.- BENVINGUDA. 
 

A continuació i per obrir els treballs de l’Assemblea el President, sr. Joaquim Vivas i 
Llorens pronuncia les següents paraules: 

 

Bon dia i benvinguts tots i totes a la Sisena Assemblea General del Consorci Alba-Ter. 
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Aquesta és l’última assemblea que jo presideixo, perquè com sabeu enguany jo no em 
presento a les eleccions municipals per tornar a ser alcalde de Manlleu. 

Durant el temps que he estat president del Consorci Alba-Ter he vist tres moments 
bastant importants: 

El primer va ser quan va acabar- el projecte Alba-Ter/Ave. Vam haver de decidir si el 
Consorci continuava treballant i en què treballava.  

El segon moment va ser l’assemblea general de l’any passat.  Aquest acte va servir 
per fer públics tots els projectes que s’havien presentat i vam veure que s’havia fet 
molta feina. 

Ara, quan s’acaba la meva presidència, penso que és un altre moment important. La 
resolució favorable de molts dels projectes presentats és un bon indicatiu de què el 
Consorci és útil. 

Un dels principals objectius de la nostra entitat és actuar com a oficina tècnica dels 
municipis consorciats. Una altra fita que el Consorci hauria d’assolir és convertir-se en 
un organisme de referència de la conca fluvial del riu Ter. Cal, per tant, consolidar 
l’activitat del Consorci de manera que la nostra principal funció sigui vetllar pel 
desenvolupament de l’espai que configura el riu Ter. 

 

L’Assemblea saluda amb aplaudiments aquesta intervenció primera del seu President. 

 
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 26 (comptant-hi a més els de nova incorporació en virtut del que es considerarà al 
punt nº 4). D’aquests, 25 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. 

 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (25 de maig de 2002) 
 
Es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 
25 de maig de l’any 2002 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. 
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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 Girona el dia 25 de maig de 2002 i 
ordenant tot seguit la seva transcripció al llibre d’actes corresponent. 
 
4.- ACORD D’ADMISSIÓ DE NOUS MEMBRES 
 
L’Ajuntament de La Tallada d’Empordà i el Consell Comarcal de la Selva, 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 a l’ajuntament de La 
Tallada d’Empordà i al Consell Comarcal de La Selva. Els efectes econòmics de la 
incorporació s’apliquen a l’exercici de l’any 2002 en el cas del Consell Comarcal de la 
Selva. 
 
Segon.- Notificar aquests acords als ens locals 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 2002. 
 
L’Assemblea general del Consorci aprova per unanimitat la proposta. 
 
 
5.- INFORME DE GESTIÓ 
 
Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula el sr. Josep Capellà i Hereu, 
gerent del Consorci, el qual fa un resum de la gestió de l’ens des de l’última 
Assemblea de Girona. La exposició del sr. Capellà es pot seguir mitjançant els dossier 
de resum que han estat lliurat a tots els assistents en començar la sessió i les fitxes 
que l’il·lustren mitjançant pantalla. 
 
 
5.1.- Memòria d’activitats. 
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Per començar el sr. Josep Capellà agraeix l’assistència a tots els presents i explica la 
documentació de què disposen tots els participants a l’assemblea general: Un dossier 
amb l’ordre del dia i la documentació econòmica del Consorci i els acords que cal 
aprovar després de l’informe de gestió i un altre que conté la memòria d’activitats del 
Consorci compresa entre el 25 de maig de 2002, quan va celebrar-se l’última 
assemblea de l’entitat i el mes de desembre de 2002.  
 
Capellà demana als participants que es mirin amb atenció les fitxes descriptives del 
projectes i que conté una descripció molt simple de tots els productes que s’obtindran 
a través de la feina del Consorci al llarg d’aquest any. Són unes fitxes que estan 
relacionades amb les accions que s’estan desenvolupant i que intenten explicar cada 
un dels subprojectes i respondre de cada un: en què consisteixen, quina utilitat poden 
tenir per als ens consorciats, qui se’n beneficia i com es financien. 
 
El gerent també explica que a la pàgina 18 hi ha tots els logotips de tots els 
patrocinadors i col·laboradors del Consorci i destaca que a les pàgines 24, 25, 26 i 27 
del dossier s’expliciten d’una forma detallada no només els projectes sinó també tots 
els convenis i contractes que el Consorci té redactats, bona part dels quals ja estan 
signats i aprovats. Aclareix que els altres es troben en l’última fase de signatura. 
 
També diu que al cim de la taula hi ha els dossiers de cada un dels projectes per si 
cap dels assistent i en especial, qualsevol dels membres del Consorci, els volen 
consultar.  
 
El gerent de l’entitat es disposa a fer una presentació en POWER POINT. En primer 
lloc assenyala que cal destacar que des de la constitució del Consorci Alba-Ter al 
desembre del 98, la iniciativa local ha estat sempre la base que ha donat l’impuls 
necessari al Consorci Alba-Ter per tirar endavant els objectius que s’havia marcat, tant 
a la primera etapa de redacció del projecte Alba-Ter/Ave, (finançat a través dels 
programes terra de la Unió Europea), com a partir del maig del 2001 en què es va 
decidir mantenir el Consorci com a organisme encarregat d’executar les accions que 
proposava el pla d’ordenació integral del riu Ter, que es va redactar amb el projecte 
Alba-Ter/Ave. 
 
Davant aquest fet, Capellà creu que és un motiu de satisfacció que en l’actualitat el 
Consorci hagi mantingut i fins i tot ampliat la participació de les administracions locals. 
En aquests moments el Consorci el formen 46 ens consorciats, 41 dels quals són 
municipis riberencs, excepte el cas del municipi de Vic, que no és riberenc però que 
també forma part del Consorci, i els 5 consells comarcals que engloben el territori del 
riu Ter.  Per tant, un consorci que té una àmplia representació territorial. Els municipis 
d’un 91% de la població del riu Ter estan dins el Consorci cosa que representa també 
el 54% de la població de la conca. 
 
Capellà explica que enguany també s’ha concretat el mecanisme de participació del 
Consorci d’altres entitats com ara les comunitats de regants, que entenen que 
enriquiran el debat i el treball intern. Informa que era difícil buscar la forma jurídica 
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d’integració i que s’està treballant per trobar la manera idònia per garantir la 
participació d’aquests ens en el Consorci.  
 
Creu que no s’ha d’oblidar l’ajut d’altres institucions públiques i privades que donen 
suport econòmic i tècnic als programes que el Consorci Alba-Ter desenvolupa. Des de 
la mateixa Unió Europea i els programes de desenvolupament regional, la Generalitat 
de Catalunya a través de diferents departaments i agències, les diputacions que en 
una reunió celebrada fa un any i mig, van convenir una aportació en el Consorci de 
caràcter bianual (tant la Diputació de Barcelona com la de Girona), les institucions 
privades que donen suport a projectes específics del Consorci, com ara la Fundació 
Aigües de Barcelona, Fecsa-Endesa o Fomento de Construcciones y Contratas. També 
va agrair la col·laboració que el Consorci manté i espera consolidar en el futur de 
forma encara més intensa de les Universitats i d’altres empreses i institucions 
col·laboradores com ara la Fundació Territori i Paisatge, la Fundació Natura o 
l’empresa La Vola.  
 
Seguidament el sr. gerent informa que si es compleixen totes les previsions i els 
compromisos adquirits, alguns dels quals estan en fase d’acabar de redactar els 
protocols o convenis de col·laboració, el pressupost que es presenta a l’any 2003 
estaria configurat de la manera que s’especifica a la memòria. D’aquesta manera, el 
17% dels recursos vindrien dels ens locals consorciats, el 9% d’aquest conveni amb 
les diputacions, el 12’4% d’aquests programes estructurals dels fons europeus, un 
32’5% de la Generalitat de Catalunya (hem de dir que en aquest cas ja hi ha 
confirmades i per tant amb conveni i amb tota la documentació al dia 47.400 euros del 
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i queda pendent de signar 
aquesta aportació de 39.600 euros d’altres departaments de la Generalitat. Finalment 
informa que les empreses privades aportarien al Consorci un 28’5% dels recursos.  
 
Josep Capellà explica que aquest pressupost permet configurar i mantenir un 
organigrama de treball molt representatiu territorialment per a la composició del 
Consell de Govern i amb un equip tècnic sòlid que permet fer front a l’execució dels 
projectes que s’han presentat. L’equip tècnic està format per la gerència que fins ara 
ell mateix ha estat portant a dedicació parcial, però sobretot l’ànima de l’equip tècnic 
està format pels treballadors que s’engloben en les diferents àrees.  
 
L’àrea tècnica l’ocupa la responsable i coordinadora tècnica Dolors Roset. Capellà 
explica que aquest any i a través dels programes FEDER l’hem pogut ampliar amb la 
incorporació de la Montse Ventura, una geògrafa experta en sistemes d’informació 
geogràfica. L’àrea de difusió que l’ocupa la Glòria Francolí i l’àrea tècnica i 
administrativa responsable del seguiment econòmic i de la formalització de convenis i 
contractes a càrrec de Jordi Comas.  
 
L’equip de treball –continua Josep Capellà- es complementa amb la col·laboració 
d’equips externs d’universitats i d’empreses que executen una part dels treballs 
encarregats. El gerent reitera la importància de la figura de la coordinació tècnica, que 
és la que té la responsabilitat de controlar el compliment d’aquests encàrrecs i també 
el suport logístic de l’àrea econòmica administrativa. Perquè tots aquests encàrrecs 
arribin als ciutadans i als consorciats, també és important l’àrea de difusió.  
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5.2.- Projectes en procés d’execució. 
 
Amb aquesta petita estructura i amb el suport i el conveni d’empreses externes per a 
projectes determinats, Josep Capellà diu que s’evita la formació d’una estructura 
massa pesada pel què fa a recursos tècnics i humans que potser en algun moment 
podria llastrar la vida del Consorci. El gerent informa que els projectes que s’han 
presentat durant aquests 7 mesos són la continuació dels projectes ja comentats a 
l’assemblea del 2001 però que ja han tingut un nivell de consecució i contextualitza i 
explica que durant el projecte Alba-Ter/Ave es va redactar un pla d’ordenació integral 
del riu Ter on es definien 5 grans línies estratègiques, des de consolidar el Consorci 
com a organisme responsable de l’execució del programa, assumir un bon estat 
ecològic del sistema fluvial, una ordenació global i coordinada de la conca del Ter, 
especialment de l’àmbit fluvial, conservar el patrimoni i intentar treballar per al 
desenvolupament sostenible i les potencialitats econòmiques d’aquest territori. També 
explica que eren 5 grans línies estratègiques que havien de centrar la vida del 
Consorci en aquell moment. Continua dient  que amb el projecte Alba-Ter/Ave també 
s’obté un sistema d’informació geogràfica molt potent, que conté tota la informació 
generada al llarg dels treballs de redacció del projecte Alba-Ter/Ave i explica que 
aquesta informació continguda en el GIS, s’ha convertit en una eina essencial per al 
coneixement del territori, per treballs de planificació, per treballs de recerca i per 
treballs de promoció i sensibilització envers aquest espai. Josep Capellà està 
convençut que el GIS serà cada cop més un instrument essencial i útil per tots els 
ajuntaments i entitats consorciades.  
 
Afegeix que les 5 línies estratègiques són molt ambicioses, i que estan pensades en la 
seva constitució a mitjà i a llarg termini i que  per poder-les concretar calia 
desenvolupar accions específiques que comencessin a tenir una certa repercussió en el 
territori. Per aquest motiu el Consell de Govern, després de la conclusió del projecte 
Alba-Ter/Ave, va tenir una etapa molt enriquidora de molt debat intern en el qual el 
que es pretenia era concretar aquestes línies estratègiques amb accions molt 
concretes a través de 4 grans programes de treball. Concretament va definir-se que 
per poder tirar endavant aquestes línies estratègiques i començar a tenir una certa 
repercussió el Consorci havia de centrar el seu treball en 4 grans àmbits. Un, molt 
important i essencial, d’oferir suport als ens consorciats, un altre de començar a 
treballar amb la recuperació d’elements i espais emblemàtics del territori fluvial, 
promoure la sensibilització, l’educació ambiental i la recerca i promoure, en la mesura 
que fos possible, el desenvolupament econòmic d’aquest territori. 
 
Josep Capellà afirma que aquests grans programes de treball, els quals havien de 
proposar accions concretes i projectes específics, al llarg d’aquest temps s’han 
concretat de la següent manera:  
 
El Consorci ha redactat i presentat 22 projectes, dels quals en aquests moments ja 
n’hi ha 2 d’executats. Es tracta per una banda d’un pla de desenvolupament turístic 
dels municipis del Collsacabra i la redacció d’un projecte de recuperació del pantà de 
Cal Gat a Sant Joan de les Abadesses. Capellà continua i diu que hi ha 11 projectes 
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que ja tenen una resolució favorable, d’entre els quals  ja s’està treballant en 6. 
Afegeix que hi ha 6 projectes pendents de resolució i que n’hi ha 3 de descartats. 
D’aquests tres, un és un projecte Life, del qual s’està repassant tot el plantejament 
per veure la viabilitat de tornar-lo a presentar millorat en noves convocatòries; un 
altre dels descartats és un projecte presentat a les convocatòries del Fons de Cohesió i 
que sembla que no responia a les prioritats d’aquest programa, i un projecte de 
redacció de la recuperació d’un altre espai dins del PEIN que és l’illa de Canet entre els 
municipis de Serra de Daró, Verges i la Tallada d’Empordà. Capellà informa que 
aquests són els 3 que de moment no han estat acceptats i considera que el que s’ha 
de fer ara és millorar-los i tornar-los a presentar a noves convocatòries. 
 
Fet el resum, Capellà s’endinsa en el detall dels projectes que s’estan executant en 
aquests moments o que d’una forma molt previsible es podran tirar endavant ben 
aviat. Comença dient que hi ha tot un bloc de projectes vinculats al programa FEDER. 
A la convocatòria 2002-2003 el Consorci va demanar una ajuda al programa FEDER 
que va titular-se  “ El Consorci Alba-Ter, centre de transferència tecnològica als ens 
consorciats”. Aquest programa té una dotació de 100.000 € finançat al 50% pel Fons 
de Desenvolupament Regional i el que pretén és, per una banda, fer molt més activa 
la informació de tots els ajuntaments continguda en el Sistema d’Informació 
Geogràfica. Capellà recorda que, en el moment de concloure el programa Alba-Ter, 
tots els municipis i entitats consorciades van rebre uns CD amb la part del SIG del seu 
àmbit territorial. Es tractava d’un CD de consulta i que a més a més contenia la 
informació del Projecte Alba-Ter. Una part d’aquesta informació estava molt centrada 
en l’àmbit fluvial. Per exemple: tot el que eren usos urbanístics, usos del sòl i 
patrimoni natural i cultural estava molt centrada en aquest àmbit. Capellà considera 
que tota aquesta informació per als ajuntaments tenia una utilitat relativa perquè el 
que realment els importa és tenir el coneixement de tot el terme municipal. Amb 
aquest projecte FEDER el Consorci aconsegueix ampliar la informació urbanística de 
tot el terme i a més, junt amb el Servei d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la 
Universitat de Girona, fer una aplicació de Servidor de mapes per Internet de manera 
que a través del Web del Consorci Alba-Ter, cada ajuntament consorciat tingui un codi 
d’entrada i pugui accedir a tota la informació del seu territori amb suport GIS. Es 
pretén que els serveis tècnics dels ajuntaments la tinguin de primera mà i la puguin 
utilitzar en el seu treball quotidià.  El FEDER també ha permès actualitzar l’espai Web 
del Consorci. Aquest espai s’havia finançat amb el programa Terra i per tant ara ja 
quedava desfasada. Ara s’ha actualitzat i ampliat i ja incorpora tota la informació 
generada fins ara. 
 
 
Capellà continua el seu informe referint-se a les col·laboracions dels fons estructurals, 
als quals els Consorci ha plantejat dos tipus de col·laboració més: els programes 
Interreg, iniciatives comunitàries transfrontereres. Explica que un d’aquests programes 
ja el tenim, és l’interreg III A i porta per nom “La creació d’un taller transfronterer de 
l’aigua”. El soci és una espècie de consorci com l’Alba-Ter, format per 34 municipis, 
que es dedica a la gestió del riu Tech. El Tech, el Ter i el Freser neixen tots tres a molt 
poca distància i, per tant, en certa manera, aquest era un dels nexes d’unió 
importants del programa Interreg, però no només aquest, sinó la tipologia d’aquests 
rius mediterranis amb  temàtiques similars en els dos trams. Capellà informa que a 
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finals de desembre, el Consorci va rebre la confirmació definitiva de la incorporació 
d’aquest projecte a la Iniciativa comunitària Interreg. El període d’execució és 2003-
2006. La dotació és de 189.000 € i les accions que es faran són una part  obligatòria 
d’estudis i intercanvi d’informacions –part molt lligada a la filosofia d’aquest tipus de 
programes- en la qual el Consorci ha pogut captar que “Sivu Tech” té una gran 
experiència en la recuperació de trams de riu. Per la seva banda, el soci també valora 
molt l’experiència que té el Consorci en sistemes d’Informació Geogràfica, en 
planificació estratègica i en definitiva en tot el treball fet durant el projecte Alba-
Ter/Ave. 
 
Capellà emfatitza que el que realment interessa al Consorci és, en la mesura del que 
sigui possible, alliberar una quantitat important d’aquests recursos per poder fer 
actuacions sobre el territori. Destaca que hi ha un apartat que per al Consorci és 
essencial que és el d’execució d’obres experimentals en el territori Aquest apartat 
permetrà al Consorci Alba-Ter actuar en aquest espai recuperant trams de l’àmbit 
fluvial.  
 
Josep Capellà informa que al mes de juny també se sabrà si ens accepten un altre 
projecte de la iniciativa Interreg IIIB. En aquest cas hi ha alguns socis molt propers, 
que són els del Parc Fluvial Navàs-Berga. El líder del projecte és la regió de 
Llombardia per tot el que fa al patrimoni cultural vinculat al riu Po i hi ha un altre soci 
portuguès que també hi participa. L’objectiu és per una banda l’intercanvi 
d’experiències i metodologies de treball, en aquest cas pensat molt en estratègies de 
recuperació de patrimoni cultural. Capellà explica que el projecte del Consorci preveu 
alliberar una part important dels recursos per poder actuar en el territori a través de la 
recuperació d’elements emblemàtics del patrimoni cultural. Sembla ser que la 
resolució, favorable o no, se sabrà al voltant dels mesos de maig i juny. 
 
Capellà recull un altre bloc de projectes vinculats a la recuperació d’espais naturals 
emblemàtics. El gerent recorda que era voluntat de l’assemblea que el Consorci a més 
de fer una anàlisi del territori intentés buscar les mesures per actuar-hi directament. 
Es va creure que el que realment podia fer al principi era determinar tota una sèrie 
d’espais emblemàtics del patrimoni natural que les mateixes diagnosis que s’havien fet 
reflectien. En cada un d’aquests espais emblemàtics distribuïts territorialment (n’hi ha 
un al Freser, un a l’alt Ter, un altre a la zona d’Osona, un altre a la zona del Gironès i 
dos més a la zona del baix Ter), s’actuaria de manera que comencéssim a poder fer 
una taca d’oli de recuperació de certs espais. Capellà explica que això reforçaria 
iniciatives molt importants d’alguns dels ajuntaments que estan consorciats i que de 
forma individual ja han començat a actuar a la recuperació d’espais. És el cas de l’ Illa 
del Ter de Girona, o bé l’Illa dels Salzes de Celrà per la qual, abans de la nostra 
iniciativa, ja s’havien cercat recursos per tal de poder recuperar alguns trams.  
 
Josep Capellà explica que el que s’ha fet ha estat en primer lloc redactar els 
avantprojectes i amb les diferents convocatòries que van sortint presentar-los per 
aconseguir els recursos per redacció de projectes en una primera etapa i execució 
posterior. En aquests moments, de tots els presentats, s’ha redactat definitivament el 
projecte executiu del pantà de Cal Gat i s’espera que es pugui executar de cara a l’any 
que ve a través de la Xarxa Natura 2000 de l’àmbit alpí.  



 11 

 
El gerent continua i informa que el Consorci està redactant un projecte gran a l’àmbit 
d’Osona que miraria de presentar-se a convocatòries de Fons Life, que segurament es 
convocarà al mes de juny-juliol. Capellà aclareix que en aquest projecte el Consorci 
treballa de forma coordinada amb el Museu Industrial del Ter, amb l’Oficina de 
Promoció Econòmica de Torelló, amb el Consorci Forestal i la Fundació Territori i 
Paisatge. Afegeix que un altre d’aquests projectes està a l’àmbit de Sant Gregori de 
Bescanó. En aquest cas, hi ha un compromís de la Fundació Territori i Paisatge de 
finançar-ne la redacció. A continuació explica que un altre projecte és a la presa de 
Colomers, en els territoris de l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest cas el que ha fet 
el Consorci ha estat presentar la proposta a l’ACA amb la voluntat de poder convenir 
un treball conjunt per a la recuperació d’aquest tram. 
 
Capellà informa a continuació que hi ha projectes vinculats a l’educació i la 
sensibilització ambiental. Concreta que hi ha un projecte que per al Consorci és molt 
important en el sentit que les actuacions en matèria d’educació ambiental fetes pel 
Consorci eren una mica disperses. Explica que es va sol·licitar l’ajut del Departament 
de Treball de la Generalitat a les convocatòries de programes de desenvolupament 
local i que aquest Departament va accedir a finançar una estratègia d’educació 
ambiental per tot l’àmbit fluvial, de manera que una empresa experta –en aquest cas 
és La Vola- expliciti quin és el paper del Consorci en matèria d’educació ambiental i de 
quina manera aquest paper es pot compartir amb els ajuntaments consorciats i, a 
partir d’aquí, poder tenir un guió de treball molt més clar i abastable. Aquest projecte 
té un import de 12.000 € i està finançat en un 70% pel Departament de Treball. 
 
Josep Capellà informa que un altre bloc de projectes s’ha vinculat a millorar la 
informació sobre l’àmbit fluvial. Per una banda el Consorci té un encàrrec tècnic de 
l’ACA. L’Agència Catalana de l’Aigua en aquests moments ha convocat un estudi de 
planificació dels espais fluvials del baix Ter, entenent baix Ter des dels pantans fins a 
la seva desembocadura. En el plec de condicions d’aquest estudi es fa una referència  
important a totes les recomanacions fetes pel Consorci Alba-Ter en el projecte Alba-
Ter/Ave. Per tant, aquí ja es palpa certa incidència del projecte. L’ACA, a més, va 
considerar que la metodologia que havíem utilitzat durant el projecte Alba-Ter/Ave per 
a l’anàlisi i inventari del patrimoni natural, patrimoni cultural i els usos del sòl de 
l’àmbit fluvial era idònia per aplicar també en aquesta planificació dels espais fluvials 
pel que fa als afluents del Ter. D’aquesta manera -explica el gerent- l’ACA va 
encarregar directament al Consorci que, per a tots els afluents del baix Ter, féssim 
aquest treball de camp d’inventari del patrimoni i d’usos del sòl amb un suport GIS. I 
això és un encàrrec específic que evidentment beneficia la mateixa ACA, i que 
autentifica el treball que ha fet el Consorci, ens ajuda a suportar i millorar els recursos 
tècnics i humans del Consorci i, per altra banda, també amplia la informació que té el 
Consorci.  
 
Josep Capellà informa a l’assemblea que si en una propera convocatòria es fa aquest 
mateix pla per a l’altre tram del Ter i hi poguéssim col·laborar, seria molt interessant 
que el Consorci s’hi presentés per, d’aquesta manera, ampliar la informació del Ter i 
de la seva Conca a través dels afluents.  
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El gerent continua amb el seu informe i explica que un altre projecte és el que s’ha 
presentat a la Fundació Aigües de Barcelona. Informa a l’assemblea que des del 
projecte Alba-Ter/Ave ja s’anava darrere d’aquesta fundació perquè ajudés i 
col·laborés econòmicament amb el Consorci i al final això s’ha concretat arran d’una 
visita que van fer els tècnics d’aquesta fundació al nostre Sistema d’Informació 
Geogràfica. Es treballarà conjuntament en la publicació d’un "Atles" d’aproximadament 
50 mapes relacionats en tot el Ter vinculats a temes d’aigua: Quantitat i qualitat 
d’aigua, patrimoni natural i patrimoni cultural vinculat a l’aigua. Serà un atles temàtic 
finançat directament per la Fundació Aigües de Barcelona i que serà un instrument 
molt important tant per conèixer la feina que ha fet el projecte Alba-Ter/Ave i també 
per a l’educació i sensibilització ambiental a les escoles, universitats, per tothom. La 
participació del Consorci en aquest cas serà en treball dels seus tècnics. 
 
Josep Capellà explica que en aquest àmbit també s’està a punt d’aconseguir la 
signatura d’un conveni amb l’empresa Endesa. El Consorci Alba-Ter rebrà durant un 
any una aportació per part d’aquesta empresa d’uns 18.000€. Aquests diners també es 
destinaran a educació ambiental, promoció i difusió del Consorci i, en cas que també 
sigui necessari, en finançament de projectes específics de recuperació de trams de 
patrimoni natural del riu. 
 
Capellà informa a l’assemblea que hi ha un altre bloc de projectes. Un pensat per a la 
dinamització econòmica del territori i molt enfocat en el turisme. Agraeix la 
col·laboració que hi ha hagut aquests últims tres anys del Departament de Turisme de 
la Generalitat, els contactes que s’han mantingut de forma freqüent amb el Secretari 
general del Departament. Explica que el Consorci ha anat rebent suport econòmic per 
temes concrets, però en una reunió que es va fer amb el Secretari general es va 
plantejar la possibilitat de presentar un Pla de Dinamització Turística –unes 
convocatòries de plans d’excel·lència i de dinamització turística-, d’inversió sobre el 
territori, en aquest cas de territoris que tenen recursos potencials que, ben 
estructurats, es podrien convertir en elements atractius per millorar una afluència 
turística en un espai determinat. Diu que aquests programes estan finançats a terços 
pel Ministeri d’Economia del govern central, el Departament de Turisme de la 
Generalitat i l’altre terç per l’ens que el sol·licita. Acaba dient que en aquests moments 
això està presentat al Departament de Turisme de la Generalitat i que també s’ha 
redactat en castellà i presentat al Ministeri d’Economia a Madrid per veure quina 
viabilitat hi ha.  
 
Josep Capellà destaca la col·laboració excel·lent amb el Departament de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sobretot per la branca de treball, ja que dóna molt suport 
al Consorci a través de l’adjudicació de dos agents d’ocupació i desenvolupament 
local. Es tracta de cobrir les àrees de comunicació i de coordinació tècnica. Aquestes 
ajudes suposen uns 51.000 euros, que són per pagar el 80% dels salaris d’aquestes 
dues places. L’altre 20% l’assumeix el Consorci.  
 
5.3.- Serveis que ofereix el Consorci. 
 
Josep Capellà diu que aquesta és la feina que s’ha fet durant 7 mesos i afegeix que 
aquesta assemblea ha permès plantejar que cal fer un pas endavant en la línia 
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d’assegurar l’execució dels projectes ja s’han consolidat i per tant en aquests moments 
l’equip tècnic del Consorci ja té molta feina a fer. Això també és bo ja que a partir de 
les eleccions del mes de maig serà un moment de canvi i per tant serà beneficiós 
haver resolt la per fer i tenir estructurats els fons de finançament  portar-la a terme 
segons les dates previstes. Capellà considera que per tirar endavant, a part de 
redactar projectes que siguin bons, solvents i creïbles el Consorci ha de fer de viatjant, 
agafar els projectes, mantenir entrevistes, ser a vegades pesats i tossuts en diferents 
departaments i entitats que puguin donar suport al Consorci.  
 
A tall de cloenda del seu parlament de glossa a l’informe de gestió, el gerent del 
Consorci Alba-Ter creu que el futur més immediat de l’entitat passaria per consolidar 
aquests grans programes de treball que es va plantejar un cop acabat el projecte 
Alba-Ter/Ave, tot mantenint,  en primer lloc, el suport als ens consorciats. Considera 
que cada cop hi ha un contacte més directe i que s’han fet treballs específics per als 
ajuntaments que ho han demanat: estudis demogràfics,  d’informació i redacció de 
plans generals, ... La voluntat del Consorci és estar oberts a tothom i per tant que els 
consorciats entenguin el Consorci com una oficina que està al seu servei. Considera 
que el que ara s’ha de fer és executar els projectes que tenen resolució favorable i fer-
los bé per poder tornar a trucar a les portes en les quals ja s’ha trucat, fer el 
seguiment dels projectes presentats que encara no se sap quina resolució tenen i en 
la mesura que vagin sortint noves convocatòries i que estiguin en aquesta línia i 
filosofia de treball, si el Consell de Govern ho creu oportú, presentar nous projectes 
que ajudin a fer aquesta taca d’oli. Acaba dient que està convençut  de que ja cal 
posar més èmfasi en l’aspecte mediàtic del Consorci, donant a conèixer més l’entitat, 
el que està fent, el que pretén... Creu que tot això és una feina que és important. 
Considera que amb tots els productes que s’han aconseguit, com son l’atles, la millora 
de l’espai Web i els convenis amb les empreses, ja es disposa dels instruments 
essencials que també ajudaran a donar a conèixer d’una forma millor la capacitat, el 
valor afegit i dipòsit d’informació que té el Consorci i la capacitat d’atraure l’atenció 
dels ciutadans vers aquest espai. Finalment el sr. Josep Capellà agraeix l’atenció amb 
que l’assemblea ha acollit les seves explicacions. 
 
 
6.- INFORME ECONÒMIC (aprovació pressupost/plantilla 2003) 
 
PRESSUPOST DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2003 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’Assemblea General del Consorci i que 
el Secretari llegeix 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 

2003 per un import de 267.612,95 Euros  i l’eleva a l’Assemblea General per a la 
seva aprovació. 

   
Fonament de dret: 
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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 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general del Consorci Alba-Ter per a 
l’exercici de l’any 2003 per una quantitat total de 267.612,95 Euros amb el detall per 
capítols que tot seguit s’especifica: 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2003  
 
A) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Cap. III-Taxes i altres ingressos...................................................200,00   € 
Cap. IV-Transferències corrents.............................................267.362,95   € 
Cap. V -Ingressos patrimonials........ ..............................................50,00   € 
 
 TOTAL ......................................................................267.612,95   € 
 
B) ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. I -  Despeses de personal...............................................107.898,52   € 
Cap. II - Despeses en béns corrents i serveis...........................148.255,23   €  



 15 

Cap. III -Despeses financeres....................................................2.250,00  € 
Cap. VI -Inversions reals...........................................................9.209,20  € 
 
 TOTAL.......................................................................267.612,95  €  
 
 
 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i de Girona 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. 
 

 
PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI ALBA-TER PER A 
L'ANY 2003 
 
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 (Girona i Barcelona) 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. 
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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 2003, 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 

B.  Director tècnic 
     Administratiu 

Completa Contracte d'obra o servei 
determinat 

A. Directora de    
Projectes 

Completa AODL 

B. Tècnic de  
    Comunicació 

Completa AODL 

 
 
Personal eventual 
 

Grup assimilat Dedicació Observacions 

A. Gerent   

 
 
 
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 2003:       4 
 
2. Publicar la plantilla aprovada mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona i Barcelona 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. 
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En torn de debat de les propostes el sr. J. Vivas les explica dient que segueixen la 
tònica de treball del Consorci i l’Assemblea els aprova amb l’abstenció del representant 
de l’ajuntament de Vilanova de Sau (sr. Jaume Orra) en el cas del pressupost i per 
unanimitat en el cas de la plantilla de personal. 
 
 
7.- Acords relatius a la gerència. 
 
Les propostes que es sotmeten a la consideració de l’Assemblea i que llegeix el sr. 
Secretari en la seva part dispositiva són les següents: 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- L’assemblea general del Consorci Alba-Ter en la seva sessió ordinària del dia 17 de 
desembre de l’any 1998 celebrada a la Casa de la Vila de l’Ajuntament de Celrà, va 
procedir al nomenament del sr. Josep Capellà i Hereu com a Gerent del Consorci. En la 
mateixa sessió es va incloure les conseqüències d’aquest nomenament al pressupost i 
plantilla del Consorci per l’any 1999, segons es desprenia de les retribucions fixades 
per a la gerència i al caràcter eventual del seu nomenament. 
 
2.- El mes de gener d’enguany el sr. Josep Capellà presenta una carta de renúncia 
davant de la Presidència del Consorci en el qual demana el seu relleu com a gerent de 
l’entitat, justifica els motius d’aquesta decisió i agraeix el suport rebut a la seva tasca 
durant tots aquests anys. 
 
3.- És voluntat de la Presidència del Consorci Alba-Ter deixar constància davant de 
l’assemblea General de l’Entitat del valor del treball que ha portat a terme el seu 
gerent fins al moment, sr. Josep Capellà i Hereu, així com proposar una solució a les 
funcions gerencials que restaran sense titular previsiblement entretant no es porta a 
terme la renovació dels òrgans de govern del Consorci com a conseqüència de les 
properes eleccions locals. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- L’art. 13 dels estatuts del Consorci disposa que és funció del Consell de Govern el 
nomenament de gerent. 
 
2.- L’art. 10 dels estatuts del Consorci disposa que l’Assemblea General és l’òrgan 
superior de l’entitat i n’assumeix la orientació general de les seves funcions. 
 
3.- El règim normatiu del personal eventual és el que s’estableix en els articles 12, 122 
i 123 del Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública; els articles 311 i 312.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya; i els articles 9 a 14 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals de Catalunya. 
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4.- El cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en 
qualsevol moment del mandat corporatiu. Aquesta atribució s’ha de fer mitjançant 
decret de l’alcalde o president de l’entitat, del qual se n’ha de donar compte al Ple.  En 
tot cas el personal eventual cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva 
observança de cap forma, en el moment o data en què es produeixi el cessament o 
l’expiració del mandat corporatiu de l’autoritat que els va nomenar. 
 
5.- Amb independència del que s’ha dit a l’apartat anterior l’art. 230 del reglament del 
Personal al servei dels ens locals recull la renúncia com un dels supòsits de pèrdua de 
la condició de funcionari al servei dels ens locals. 
 
Atenent doncs als antecedent exposats i als fonaments que els són d’aplicació i tenint 
en compte la especialitat dels acords que es pretenen i les màximes atribucions que 
els Estatuts reserven a l’Assemblea General del Consorci, a proposta de la seva 
Presidència es demana a l’Assembla l’adopció dels acords que segueixen: 
 
 
En relació a l’acceptació de la renúncia del Gerent del Consorci i de 
regraciament de la seva tasca, 
 
Primer.- Acceptar la renúncia del Sr. Josep Capellà i Hereu tot desitjant-li els majors 
èxits professionals i personals en la nova tasca que inicia en deixar les seves 
responsabilitats com a gerent del Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Reconèixer el valor que ha incorporat el treball del sr. Josep Capellà i Hereu 
en la definició, seguiment i consolidació executiva del projecte Alba-Ter i, per extensió 
del propi Consorci. Efectivament han estat uns anys intensos en que ha primat una 
feina on l’important era presentar i estimular una proposta innovadora cercant el 
consens i l’eficàcia que són tan preuades en la col·laboració interadministrativa. S’han 
hagut de cercar complicitats i s’ha hagut d’aplicar un esforç constant per tal de crear i 
assentar un Consorci que, lentament, s’ha anat guanyant un lloc a còpia de rigor i 
entusiasme entre els diàlegs difícils dels ens que actuen sobre un àmbit tant suspicaç 
com és el territori. La major part de les fites assolides es deuen a l’esforç i dedicació 
del sr. Josep Capellà i de l’equip que ha sabut crear i engrescar i per això és just que 
es reconegui i se li agraeixi. 
 
En relació a l’atribució de funcions de la gerència en tant no es procedeixi al 
nomenament de nou gerent del Consorci: 
 
Tercer.- Atribuir provisionalment les funcions que els Estatuts del Consorci reserven a 
la gerència al Director Tècnic Administratiu de l’ens, sr. Jordi Comas i Codina el qual 
les exercirà d’acord amb les indicacions que en cada moment pugui donar el Consell 
de Govern, i fins que aquest no procedeixi al nomenament d’una nova persona per 
aquest càrrec. 
 
Quart.- Notificar aquests acords al sr. Josep Capellà i al sr. Jordi Comas, tot facultant 
a la Presidència per tal de que atorgui els documents necessaris per tal de fer-los 
efectius 
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En torn de debat de la proposta el sr. J. Vivas agraeix en nom del Consorci la 
dedicació, professionalitat i entusiasme que tothora ha manifestat el sr. Capellà en 
l’exercici del seu càrrec com a gerent, bo i desitjant-li molta sort en els nous reptes 
que es proposa sabent que sempre es podrà comptar amb la seva opinió i ajut. 
 
El sr. Capellà agraeix les paraules del President del Consorci i afegeix el seu 
convenciment en el gran futur que s’obre a l’entitat sobre la base del treball fet i de 
l’equip tècnic consolidat i capaç que segueix. 
 
L’Assemblea aprova per unanimitat els acords 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest apartat intervé en primer lloc el sr. Jaume Orra, Alcalde de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau que posa de manifest el seu descontentament ja 
que, al seu parer, el Consorci vol fer massa coses i en aquest sentit cal valorar molt 
positivament tot el que s’ha fet, però s’obliden les prioritats com ara l’estat ecològic 
de l’aigua i posa per exemple l’estat de deixadesa en que es troba el pantà de Sau 
dintre del terme municipal del seu ajuntament. El sr. Orra també diu que s’hauria de 
donar prioritat a la construcció de les depuradores dels pobles petits i a l’arranjament 
dels camins de la riba del riu i del pantà ja que no es pot accedir als llocs més bruts. 
 
El sr. Vivas respon dient que el problema de les lleres del riu afecta a tots els 
Municipis riberencs i que l’estat ecològic de l’aigua és evident que ha millorat els 
últims anys i tot i que el que planteja el sr. Orra no és pròpiament un afer que tracti 
el Consorci si que es tindrà en compte i es plantejaran les accions que sembli 
oportunes. El sr. F. Camps afegeix que la competència per la neteja de les lleres és 
de l’ACA i que convé que tothom – també el Consorci- pressioni perquè aquesta feina 
no es deixi de banda. La sra. Isabel Salamaña també es mostra d’acord amb aquest 
plantejament però afegint que el Consorci pot oferir el seu suport per la petició d’ajut 
per la neteja si cal redactant un projecte o avalant les peticions raonades dels 
ajuntaments o procurant un assessorament quan calgui. El sr. J. Casas també es 
mostra d’acord amb l’actuació de suport del consorci si aquest és requerit per 
qualsevol ajuntament. 
 
Seguidament intervé el sr. Esteve Franch, representant de l’ajuntament de Roda de 
Ter, el qual explica que la neteja i la qualitat de l’aigua hauria de ser un eix de treball 
del Consorci i que això planteja per exemple una reivindicació de més seriositat en el 
tema del tractament dels nitrats i que això s’hauria de plantejar amb contundència. 
 
El Sr. Vivas diu que el problema existeix i és greu i el que és segur que cada cop hi 
haurà més exigència per trobar-hi una solució. El sr. Casas coincideix també en la 
diagnosi del problema i, tot i reconeixent els esforços que s’hi estan començant a 
destinar, assenyala la dificultat d’arranjament definitiu sinó és a través d’un augment 
de la consciència de tots plegats. 
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Per la sra. I. Salamaña caldria que el Consorci fes una lectura en profunditat de la 
normativa que actualment està en fase d’elaboració i que tracta de la matèria 
d’abocaments i residus a fi d’explicitar una posició efectiva sobre la mateixa.  
 
Seguidament i donat que no hi ha més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a un 
quart i cinc minuts d’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 


