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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 

 

 

Identificació de  la sessió 

 

Número: 1/99 

Caràcter: Ordinari 

Data: 3 DE Març de 1999 

Horari: de 11 del matí a 3 de la tarda. 

Lloc:  Casa de la Vila de l’ajuntament de Salt (Girona) 

 

 

Composició 

Hi assisteixen: 

 

Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa (per delegació expressa) 

Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 

Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña i Serra. (per delegació 

expressa) 

Ajuntament de Manlleu: Sr. Ramon Sitjà i Domènech i Dolors Arumí i 

Gómez. 

Ajuntament de Ripoll: Sr. Bonaventura Martí (Regidor) 

Ajuntament de Salt: Sr. Xavier Corominas i Mainegre. 

Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Francesc Ferrer i Cama. 

 

 

 

Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 

Interventor: Sr. Antoni Calpe i Jordà 

 



Tècnics: Josep Capellà, Meritxell Collelldemont, Jordi Domingo, Andreu 

Bové i Lluís Motjé. 

 

Ordre del dia 

 

1.- Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 

2.- Informe de presidència: 

 2.1.- Entrevistes realitzades fins al moment. 

 2.2.- Visita dels socis del Vale do Ave. 

 2.3.- Participació en el fòrum de Brusel·les. 

 2.4.- Reunió amb el Projecte Duero-Douro. 

 2.5.- Nous programes europeus. 

3.- Informe de Secretaria: 

 3.1.- Estat de les adhesions. 

 3.2.- Delegació de competències del Consell de Govern. 

 3.3.- Donar compte del nomenament del Gerent. 

 3.4.- Donar compte dels contractes laborals realitzats. 

 3.5.- Ratificació contracte menor de “La Moixera” 

4.- Rendició de comptes des de la Constitució del Consorci. 

5.- Situació econòmica en relació al pressupost presentat a la Comissió. 

6.- Proposta de calendari de les sessions ordinàries. 

7.- Informe tècnic: situació global dels treballs. 

8.- Precs i preguntes 

  

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

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

ANTERIOR.- 

 

Per part del Secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut 

de l’esborrany de l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 13 de 

març de 1999 (Salt) que ja ha estat tramesa a tots els membres del Consell 

de Govern. Atès que cap dels assistents oposa cap objecció al redactat de 



l’esmentat esborrany, l’acta es dóna per aprovada per unanimitat. Tot 

seguit el President ordena la transcripció de l’acta al llibre corresponent. 

 

2.- INFORME DE PRESIDÈNCIA: 

 

L’informe de presidència es recull en un document específic que s’entrega 

a tots els assistents, raó per la qual l’acta només en recull els extrems més 

significats. 

 

2.1.- ENTREVISTES REALITZADES FINS AL MOMENT. 

 

El document recull un seguit de 24 entrevistes realitzades entre el dia 12 

de gener i el 10 de març de 1999. També s’esmenten les entrevistes 

concertades pendents (3) i les que s’han sol·licitat i encara no s’han 

confirmat (11). 

 

El document també recull una aproximació a les previsions d’ingressos que 

es deriven dels contactes fins ara efectuats. 

 

El Consell de Govern aprova per unanimitat i en relació a aquest tema el 

que segueix: 

 

ACORD SOBRE LES APORTACIONS AL CONSORCI ALBA-TER.- 

 

Atès que el Consorci ha aprovat un document que estableix els criteris 

d’aportació econòmica de les diverses institucions i entitats que 

s’adhereixin al Consorci. 

 

Atès que les aportacions inicialment previstes potser hauran de ser 

variades en funció dels fons que es recullin per vies de col·laboració o 

d’altres d’extraordinàries inicialment no previstes. 

 

Tenint en compte el moment de configuració inicial del Consorci aconsella 

el màxim de flexibilitat en l’aplicació dels conceptes que intervenen en les 



adhesions i, en especial, els de participació econòmica, a proposta de la 

presidència s’acorda: 

 

Primer.- Autoritzar a la presidència del Consorci per tal de que, a proposta 

de la gerència, adopti les resolucions pertinents en ordre a matisar les 

aportacions per adhesió de les institucions i entitats que formulin proposta 

d’adhesió, en interpretació del document aprovat. Les aportacions 

establertes segons els criteris matisats, es presentaran a l’Assemblea 

General del Consorci per a la seva ratificació o modificació si s’escau. Les 

aportacions dels Ajuntaments promotors també podran ser revisades 

atenent a aquest procediment que s’acorda. 

 

2.2.- VISITA DELS SOCIS DEL VALE DO AVE. 

 

La trobada es va fer els passats dies 18 i 19 de febrer a Salt i Manlleu. La 

valoració final de la trobada és que potser manca un xic d’intensitat en la 

col·laboració acordada per la qual cosa es confia que la trobada signifiqui 

un grau d’inflexió en aquesta dinàmica. 

 

2.3.- PARTICIPACIÓ EN EL FÒRUM DE BRUSEL·LES. 

 

Es valora molt positivament aquesta participació. El document recull el 

resum de l’assistència, destacant l’alta consideració de que gaudeix el 

Projecte Alba-Ter/Ave en els estaments europeus. 

 

2.4.- REUNIÓ AMB EL PROJECTE DUERO-DOURO. 

 

Els dies 11 i 12 de març i al Centre Cultural del Palacio de la audiencia de 

Soria es va portar a terme una reunió del Comitè de seguiment del projecte 

Douro regional i fluvial, inclòs al programa terra. S’hi va intervenir amb 

caràcter d’observadors, constatant-se que la metodologia de treball és 

força semblant, que ja tenen molt estructural el GIS i un atlas del riu, 

constatant-se un alt grau d’implicació de les institucions. Resulta 

espectacular el grau de desenvolupament  del projecte ja que predomina 

un impuls tècnic a partir d’un control extern assumit per una consultoria 



privada. Els treballs els tenen encara pendents de publicació . El projecte 

Alba-Ter preveu una gran participació dels ajuntaments en diferència al del 

Douro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5.- NOUS PROGRAMES EUROPEUS. 

 

Atesa la nova convocatòria de programes europeus que poden 

complementar el desenvolupament del projecte, el Consell de Govern 

acorda: 
 
“ PETICIÓ DE SUBVENCIÓ DINS DEL PROGRAMA RAFHAEL DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL X DE LA COMISSIÓ EUROPEA.- 
 

Vista la convocatòria de subvencions per part de la Direcció General X de la 

Comissió europea, programa “Raphaël” i atès que l’objecte d’aquesta 

convocatòria coincideix amb la del projecte que està impulsant el Consorci 

en ordre a la divulgació del patrimoni cultural del riu Ter a través de la 

definició i execució d’uns itineraris temàtics que tenen com a base 

l’arquitectura de l’aigua. 
 
Atenent que l’execució d’aquest projecte coincideix amb les finalitats del projecte 
molt més amplis que està impulsant el Consorci en ordre a l’estudi i reordenació 
de la conca del riu Ter. 
 
Analitzades les bases de convocatòria de la subvenció que proposa la Direcció 
General X de la comissió Europea, a proposta de la presidència, el Consell de 
Govern del Consorci Alba-Ter, aprova per unanimitat el següent acord: 
 

Primer.- Sol·licitar de la Direcció General X, de la Comissió Europea la 

inclusió dintre del programa “Raphaël” de l’execució del projecte 



anomenat: “L’ARQUITECTURA DE L’AIGUA. ITINERARI DE L’AIGUA A TRAVÉS 

DEL PATRIMONI” i que ha confeccionat la direcció tècnica del Consorci. 

 

Segon.- Definir i comprometre l’aportació del Consorci Alba-Ter a 

l’execució d’aquest projecte  la quantitat de 48.406’ euros (8.054.164 

pessetes)”. 

 

 

Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia i per part del tècnic Sr. A. Bové, 

s’informa dels contactes haguts en relació a les jornades TER/LLOBREGAT. A 

parer del Consell de Govern, sempre que no es distorsioni l’execució del 

projecte, el Consorci ha de participar en totes les iniciatives que tenen a 

veure en l’àmbit de la conca i del riu Ter. Sembla que es programaran unes 

jornades conjuntes que es consideren força interessants per tal de coordinar 

les accions que s’emprenen des d’ambdues conques fluvials. 

 

3.- INFORME DE SECRETARIA: 

 

 

 3.1.- ESTAT DE LES ADHESIONS: 

 

Per part del Secretari del Consorci s’informa de l’estat de les adhesions 

dels ajuntaments i altres ens tancat al dia 12 de març de 1999. Es fa 

entrega d’un document que recull aquest estat. El Secretari informa que, al 

seu entendre, cal definir un protocol de les adhesions que tingui molt en 

compte la definició dels representants, les aportacions d’adhesió o de 

col·laboració i que l’acord sigui adoptat per l’òrgan de govern competent. 

Caldrà elaborar un model de conveni de col·laboració ja que s’està 

produint molt confusió entre les adhesions i les col·laboracions. 

 

 3.2.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL CONSELL DE GOVERN.: A 

proposta de la presidència que és acceptada per unanimitat del Consell 

s’acorda: 

 



Atès que l’art. 13 e) dels Estatuts aprovats del Consorci determina que la 

competència per a contractar obres, serveis i subministraments dintre dels 

límits legals establerts correspon al Consell de Govern de l’ens, i la lletra n) 

del mateix precepte disposa la competència per la contractació de 

personal. 

 

Atès que l’art 18 dels Estatuts disposa la possibilitat de delegació de 

competències del Consell de Govern, al President del Consorci. 

 

Vist el règim general de delegació de competències que estableix la Llei 

30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions 

públiques i del Procediment administratiu comú, el Consell acorda: 

 

Primer.- Delegar les competències contractuals d’obres, serveis i 

subministraments dins els límits legals establerts i la contractació de 

personal, en el President del Consorci, el qual en aquest mateix acte 

accepta la delegació conferida. 

 

 3.3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL GERENT. 

Es dóna compte i el Consell de Govern se’n dóna per assabentat del decret 

de Presidència de 1 de març de 1999, pel qual pren possessió el Sr. Josep 

Capellà i Hereu com a Gerent del Consorci Alba-Ter. 

 

 3.4.- DONAR COMPTE DELS CONTRACTES LABORALS REALITZATS. 

Es dóna compte al Consell de Govern, que les ratifica, de les contractacions 

acordades dels Srs. Maritxell Collelldemont i Xavier Domingo. 

 

 3.5.- RATIFICACIÓ CONTRACTE MENOR DE “LA MOIXERA” 

Atès que en virtut de la urgència dels treballs a realitzar la presidència del 

Consorci, amb data 3 de febrer de 1999, adoptà una Resolució per la qual 

es contractava a l’empresa “La Moixera S.C.” per la realització dels treballs 

d’inventari del patrimoni natural de la conca del riu Ter (import. 

1.995.000.- ptes IVA inclòs). 

 



Atès que al punt segon de l’esmentada Resolució es demanava la ratificació 

de la contractació, el Consell de Govern aprova per unanimitat la ratificació 

de l’esmentada contractació menor. 

 

 

4.- RENDICIÓ DE COMPTES DES DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI. 

 

Per part de l’interventor del Consorci, Sr. A. Calpe, s’informa de l’estat de 

liquidació del pressupost de l’any 1998 i de l’estat de tresoreria. 

 

5.- SITUACIÓ ECONÒMICA EN RELACIÓ AL PRESSUPOST PRESENTAT A LA 

COMISSIÓ. 

 

Per part del Sr. Interventor també es posa de manifest el Pla de tresoreria 

elaborat i l’informe de situació econòmica en relació a la despesa aprovada 

inicialment per la Comissió europea. Tots els documents de contingut 

econòmic estan recollits en el dossier entregat in que porta el títol “Consell 

de Govern, Salt 13 de març de 1999”. 

 

6.- PROPOSTA DE CALENDARI DE LES SESSIONS ORDINÀRIES.- 

 

El Consell de Govern aprova el calendari de les sessions ordinàries per 

l’any 1999, segons proposta que s’ha presentat i que té el detall següent: 

 

 1.- Dijous 6 de maig  a  Torruella de Montgrí. 

 2.- Dissabte 26 de juny a Manlleu. 

 3.- Divendres 24 de setembre a Girona. 

 4.- Dissabte 27 de novembre o dissabte 18 de desembre a Ripoll. 

 

Cal determinar les dues dates de reunió de l’Assemblea General. La segona 

hauria de ser cap a finals d’any pel tema de l’aprovació del pressupost per 

l’any 2000. 

 

7.- INFORME TÈCNIC: SITUACIÓ GLOBAL DELS TREBALLS. 

 



Els tècnics Srs. Lluís Motjé i A. Bové presenten el document que porta per 

títol “Informes tècnics” i que s’entrega a tots els participants en la sessió. 

 

El document presenta l’Organigrama que es proposa a partir de les 

recomanacions dels auditors de Terraassistance Team, l’Organigrama de 

les coordinacions territorials, l’informe tècnic pel que fa a recomanacions, 

valoració del projecte, organització del treball, relació de dades, consultes, 

actuacions previstes i resum del Pla d’activitats i pressupost. El document 

també esmenta el recull bibliogràfic i el contingut i objectius dels treballs 

entorn del patrimoni cultural i el patrimoni natural. 

 

Els tècnics posen de manifest que s’haurà de tenir molt en compte els 

problemes de nivell d’anàlisi sobre el territori i la necessitat d’accions de 

programació del territori. 

 

 

8.- Per urgència: ratificada per unanimitat de tots els membres del Consell 

de Govern: 

 

AJUT PER LA BAIXADA DEL RIU TER  I PER A UN CURS ESPECÍFIC:  

A proposta de la presidència que destaca que tot i que aquesta no és la 

missió específica del Consorci, aquest no pot deixar de banda una 

presència ni que sigui simbòlica en tots els actes significatius per al 

territori sobre el que actua, s’acorda la concessió d’un ajut als 

organitzadors de la baixada pel riu Ter. 

 

En la mateixa línia anterior el Consell també aprova un ajut simbòlic per 

col·laborar amb la Universitat de Girona en l’organització i realització d’un 

curs sobre tècniques de conservació i restauració del riu. 

 

ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL 10È ANIVERSARI DEL GDT.- 

 

A proposta de la presidència, el Consell de Govern aprova l’adhesió als 

actes commemoratius del desè aniversari del GRUP DE DEFENSA DEL RIU 

TER” en reconeixement de l’esforç emprat per aquest col·lectiu en la 



defensa i preservació de l’àmbit que constitueix l’objecte del Consorci: el 

riu Ter i la seva conca. 

 

D’aquesta adhesió se’n donarà compte al GDT. 

 

 

8.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

Com que tots els temes pendents ja han anat sorgint al llarg de la sessió cap 

dels membres del Consell manifesta la seva intenció de fer-ne ús. 

 

 

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

tarda del dia esmentat a l’encapçalament. De tots els extrems tractats i 

dels debats i acords adoptats, n’aixeco acta que serà signada pel Sr. 

President, juntament amb mi que en dono fe. 

 

 

                    El president                             El secretari 

            Ramon Sitjà i Domènech              Alfons Giol i Amich 


