
 

 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 

 

 

Identificació de  la sessió 

 

Número: 2/99 

Caràcter: Ordinari 

Data: 6 de Maig de 1999 
Horari: de 12 del matí a 2/4 de 2 de la tarda. 

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

 

 

Composició 

Hi assisteixen: 

 

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. 

Ajuntament de Ripoll: Sr. Bonaventura Martí (Regidor) 

Ajuntament de Salt: Sr. Xavier Corominas i Mainegre. 

 

Manquen els representants dels ajuntaments de Bescanó i de Torroella de Montgrí. 

 

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.- Previsió d’ingressos. 

 2.3.- Entrevista amb els representants del projecte de l’aqüeducte Llenguadoc-

Roselló-Catalunya. 

 2.4.- Reunió amb col·lectius ecologistes. 

 2.5.- Incorporació d’altres col·lectius. 

 2.6.- Visita de Terra-Assistance. 

 2.7.- Presentació del programa Raphaël 

 2.8.- Recull de premsa. 

 2.9.- Altres 



3.- Informe de Secretaria: estat de les adhesions. 

4.- Rendició de comptes. 

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

6.- Informe tècnic 

6.1.- Situació actual dels estudis tècnics i primera diagnosi de l’estat del Ter. 

6.2.- Conveni amb la UdG per la realització del GIS. 

6.3.-  Conveni amb la UdV per l’elaboració del Pla Estratègic. 

6.4.- Esquema de funcionament de les coordinacions territorials. 

7.- 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. 

 

En el primer apartat del document esmentat es recullen el total de 21 entrevistes 

realitzades des del dia 16 de març fins al 28 d’abril de 1999. 

 

2.2.- PREVISIÓ D’INGRESSOS. 

 

El mateix document recull l’estat de les aportacions d’ingressos al Consorci o bé ja 

compromeses efectivament o les previsions. Caldria revisar la fórmula d’adhesió del 

Consorci Ter-Llobregat ja que jurídicament no fóra possible. El mateix cal dir del 

conveni d’adhesió d’aigües Girona-Salt-Sarrià. 

 

Es comenta que pel que fa a les empreses caldria trobar una fórmula d’aportació que 

es vinculades a inversions concretes ja que el desenvolupament del projecte deixa poc 

marge.  També es posa de manifest que, a la vista de les aportacions ja compromeses i 

les previstes, potser caldria estudiar a la baixa el repartiment de les aportacions 

municipals. En aquest sentit s’acorda que per part de la gerència s’elabori una 

proposta de document de repartiment de les aportacions municipals per tal de 



presentar-la com un document del Consell a la consideració de la propera Assemblea 

General. Per part de la Direcció tècnica es farà una primera proposta per tal de 

presentar-la a la consideració dels ajuntaments promotors. 

 

 

2.3.- ENTREVISTA AMB ELS REPRESENTANTS DEL PROJECTE DE 

L’AQÜEDUCTE LLENGUADOC-ROSELLÓ-CATALUNYA. 

 

El document que s’entrega conté una referència a aquesta entrevista amb els epígrafs 

principals següents: quin interès per Catalunya?; Quina és la urgència d’aquest 

projecte?; Un projecte europeu exemplar; un projecte tècnicament i econòmicament 

realista; els impactes sobre el medi ambient i les poblacions, quin interès té per 

Espanya? 

 

2.4.- REUNIÓ AMB COL·LECTIUS ECOLOGISTES.  

 

S’informa del contingut bàsic d’aquesta entrevista. 

 

2.5.- INCORPORACIÓ D’ALTRES COL·LECTIUS. 

 

 S’informa sobre les possibilitats d’incorporació d’altres col·lectius al Consorci. 

 

2.6.- VISITA DE TERRA-ASSISTANCE. 

 

S’informa del contingut de la darrera visita confirmant-se la bona puntuació 

obtinguda. Els consultors europeus consideren adequat el desenvolupament del 

projecte. 

 

2.7.- PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA RAPHAËL 

 

S’informa de la tramesa de tota la documentació per la petició de subvenció dintre 

d’aquest programa. 

 

2.8.- RECULL DE PREMSA. 

 

El document que s’entrega conté les fotocòpies del documents més rellevants del 

dossier de premsa des de la darrera sessió del Consell. 

 

2.9.- ALTRES 

 

S’informa que a finals de juny hi haurà una nova reunió del programa Terra que 

caldrà preparar amb antelació. 

 

3.- INFORME DE SECRETARIA: ESTAT DE LES ADHESIONS. 

 

Per part de la secretaria del Consorci s’informa de l’estat d’adhesions fins al moment. 

Es passa un document acreditatiu de l’evolució d’aquestes adhesions. 



 

 

4.- RENDICIÓ DE COMPTES. 

 

L’Interventor del Consorci presenta el document de liquidació del pressupost de 

despeses i d’ingressos del Consorci, tancat a 30 d’abril de 1999. El detall de les 

partides consta en annex al document que s’entrega a tots els assistents i recull també 

un Estat de modificació de les previsions, estat de modificació dels crèdits,  el resum 

de l’estat de tresoreria, el detall dels extractes del compte, les conciliacions bancàries 

corresponents i una proposta de despeses a realitzar en els pròxim mesos., 

 

 

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

COMISSIÓ. 

 

El document que s’entrega al Consell de Govern recull en el seu apartat 5è i sota 

aquesta denominació, el resum de la despesa realitzada en relació a l’aprovada 

inicialment per la Comissió europea. Es comenta que s’hauria d’elaborar un 

reconeixement específic dels drets a favor dels ajuntaments de Salt i Manlleu que són 

els que més han aportat amb mitjans propis. 

 

6.- INFORME TÈCNIC 

 

En document apart que també s’entrega a tots els membres del Consell de Govern es 

recull els principals extrems de l’informe tècnic que es resum en els apartats següents: 

 

6.1.- SITUACIÓ ACTUAL DELS ESTUDIS TÈCNICS I PRIMERA DIAGNOSI DE 

L’ESTAT DEL TER. 

 

Mitjançant l’estructura de punts forts, febles, amenaces, oportunitats i accions 

proposades, es dissenya un índex de temes a tractar en relació al riu i se’n fa una 

anàlisi exhaustiva amb previsió de les accions a emprendre. Aquest document serveis 

de base per a la redacció del Pla estratègic que ha de contenir el projecte. Caldrà que 

es faci una reunió conjunta entre els tècnics de l’equip redactor del Pla estratègic i un 

Consell Assessor que s’hauria de convocar el més aviat possible. 

 

6.2.- CONVENI AMB LA UDG PER LA REALITZACIÓ DEL GIS. 

Dintre de les diverses accions de desenvolupament del projecte, s’inclou la redacció 

del Sistema d’Informació Geogràfica que ha de donar suport informàtic a tots els 

treballs de contingut territorial. 

 

L’art. 303 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per 

Decret 179/1995 de 13 de juny estableix la possibilitat de subscripció de Convenis 

entre l’administració local (de la qual en forma part el Consorci) i qualsevulla altra 

administració pública o ens dependent per arbitrar la relació de cooperació 

consensuada. 

 



Atesos els contactes que en aquest sentit s’han portat a terme amb La càtedra de 

geografia i pensament territorial de la Universitat de Girona (UdG) per a la 

realització d’aquest treball que s’inclou al projecte Alba-Ter i serveix de base a tota 

l’estructura de coordinació, a proposta de la presidència el Consell de Govern en ús de 

les facultats que li són atribuïdes estatutàriament acorda per unanimitat: 

 

Primer.- Aprovar el text del Conveni a signar amb la Universitat de Girona (Càtedra 

de Geografia i Pensament Territorial que estableix les condicions d’elaboració del  

Sistema d’Informació Geogràfica (GIS) que constitueix la Base de Dades de contingut 

territorial informatitzada que es precisa pel desenvolupament del Projecte Alba-Ter. 

 

Segon.- Aprovar la despesa de 7.829.250.- Ptes. (IVA apart) que és el cost de redacció 

del GIS. 

 

Tercer.- Facultar al President del Consorci Sr. Ramon Sitjà i Domènech perquè el 

proper dia 4 de juny procedeixi a la signatura de l’esmentat Conveni. 

 

 

6.3.-  CONVENI AMB LA UDV PER L’ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC. 

 

El projecte Alba-Ter que constitueix un dels objectius bàsics del Consorci ha de 

recollir l’anàlisi pormenoritzat i exhaustiu de la conca del riu Ter i el conjunt de 

propostes d’actuació per tal d’assolir un tractament unitari d’aquest territori sota 

paràmetres de sostenibilitat. 

 

El conjunt d’actuacions sobre la conca han de tenir un marc comú que s’engloba en el 

denominat Pla estratègic Alba-Ter que té en compte les forces, els elements i els actors 

que afecten el plantejament del pla de gestió integral de la conca i del riu. 

 

L’art. 303 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per 

Decret 179/1995 de 13 de juny estableix la possibilitat de subscripció de Convenis 

entre l’administració local (de la qual en forma part el Consorci) i qualsevulla altra 

administració pública o ens dependent per arbitrar la relació de cooperació 

consensuada.. 

 

El Consorci, dintre del marc dels treballs complementaris a les diverses coordinacions 

dissenyades al projecte, ha establert un contacte amb la Universitat de Vic per tal de 

que a través dels seus serveis especialitzats i en un marc general de col·laboració que 

es definirà mitjançant Conveni, es pugui elaborar el Pla estratègic esmentat i és per 

això que, a proposta de la Presidència, es demana al Consell de Govern i aquest 

acorda per unanimitat en exercici de les funcions que estatutàriament li són 

atribuïdes: 

 

Primer.- Aprovar els textos dels Convenis general de col·laboració i específic per 

l’elaboració del Pla Estratègic Alba-Ter a signar amb la Universitat de Vic (Serveis 

d’Assaigs i Recerca Tecnològica –SART- i dels Serveis d’Estudis i Empresa –SEREM- 



que defineixen per una banda, el marc general de col·laboració entre ambdues 

institucions i per altra les condicions d’elaboració del Pla estratègic Alba-Ter. 

 

Segon.- Aprovar la despesa de 8.500.000.- Ptes. (IVA apart) que és el cost d’elaboració 

de l’esmentat Pla estratègic. 

 

Tercer.- Facultar al President del Consorci Sr. Ramon Sitjà i Domènech perquè el 

proper dia 18 de juny procedeixi a la signatura de l’esmentat Conveni. 

 

 

 

6.4.- ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DE LES COORDINACIONS 

TERRITORIALS. 

 

A proposta de la Presidència el Consell de Govern aprova per unanimitat el document 

que porta per títol “Esquema de funcionament de les coordinacions territorials” i 

aprova així mateix les contractacions que se’n dedueixen i la despesa necessària per a 

portar-les a terme d’acord amb el pressupost que figura al final del document 

esmentat. 

 

Les coordinacions que s’aproven s’organitzen territorialment en base al 4 grans trams 

de la conca que són: Torroella (Coordinació i divulgació). Els treballs els realitzarà el 

Museu de Torroella. S’aprova el text del Conveni a subscriure i es faculta a la 

presidència per a la seva signatura. La despesa que s’aprova per la realització dels 

treball de Coordinació i divulgació i del Patrimoni Cultural i Natural és de 1.670.400.- 

Ptes. (IVA apart) que s’articularan via aportació de l’ajuntament de Torroella de 

Montgrí.  Salt: la coordinació i divulgació i del Patrimoni Natural i Cultural es 

portaran mitjançant sengles contractes de consultoria i assistència tècnica que es 

subscriuran amb professionals designats. S’aprova aquesta contractació. S’aprova la 

despesa fins a 1.948.000.- Ptes (IVA apart). Manlleu: Els treballs de coordinació i 

divulgació i patrimoni Natural i cultural es portaran a terme mitjançant la 

subscripció d’un contracte de consultoria amb el Sr. Jordi Sirera per un import 

màxim de 974.400.- Ptes. Ripoll: Els treballs de coordinació i divulgació i del 

Patrimoni Cultural i Natural es faran mitjançant contractes específics de consultoria 

fins a un import de 2.088.00.- Ptes. 

 

S’aproven les despeses relatives a tots aquests treballs corresponents a les 

coordinacions territorials i es faculta a la presidència per a la signatura dels Convenis 

i contractes menors corresponents. 

 

 

PUNTS PER URGÈNCIA: 

 

A proposta de la presidència que accepta per unanimitat el Consell de Govern 

s’acorda introduir uns nous punts a l’ordre del dia de la sessió d’acord amb l’enunciat 

següent: 

 



SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA CONTRACTACIÓ D’UN AODL.- 

 

El Consorci Alba-Ter es troba en una fase en la qual es considera molt important 

arribar directament a la societat civil de la Conca i estrènyer els vincles entre els 

diversos agents adherits al Consorci.  

Amb aquests objectius s'ha elaborat un pla general de difusió del Projecte en el que hi 

participaran, dirigits pel gerent, l'àrea tècnica, l'àrea econòmica i administrativa i les 

quatre coordinacions territorials que s'estan posant en funcionament.  

Sembla adeqüat, per tal d'assolir els objectius proposats, comptar amb una persona 

que s'encarregui d'una nova àrea: l'àrea de comunicació. Aquesta àrea seria la 

responsable de donar la màxima difusió dins i fora de la conca del Ter del Consorci i 

dels seus treballs. Alhora, la seva feina hauria d'enfortir les relacions entre els 

membres del Consorci que cada vegada són més nombrosos. 

Vistes les subvencions que ofereix el Departament de Treball, seria possible la 

contractació d'una persona per part del Consorci Alba-Ter, de manera que el 

Departament de Treball pagués el 75% del seu cost salarial total fins a un límit de 

2.000.000 de pessetes. 

Atès que l'art. 298 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 

Catalunya i l'art. 94 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de 

contractació temporal per raons d'urgència. 

Davant de les noves necessitats del Consorci Alba-Ter, es proposa al Consell de 

Govern l'adopció dels següents acords que s'aproven per unanimitat: 

PRIMER- Sol.licitar una subvenció al Departament de Treball de 2.000.000 pessetes, 

corresponent al 60 % del sou de que caldria pagar durant un any per la contractació 

d'un AODL, per  la realització de tasques de comunicació. 

SEGON- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 

40% de sou restant. 

TERCER- Facultar al senyor Ramon Sitjà Domènech, president del Consorci, tan 

àmpliament com en dret sigui necessari, per la signatura i realització de les gestions 

que facin falta i, en especial, la contractació per urgència del personal laboral 

temporal que correspongui un cop concedida la subvenció demandada." 

 

CONTRACTACIONS MENORS.- 

 

S’acorda la contractació menor amb l’empresa de serveis ambientals “La Moixera 

S.C.” per la realització dels treballs de direcció, coordinació i seguiment del sistema 

d’informació geogràfica (GIS) del projecte Alba-Ter, en l’àmbit del patrimoni 

natural, facultant a la presidència per a la seva signatura. S’aprova així mateix la 

despesa inherent a aquest contracte que ascendeix a la quantitat de: 1.995.200.- Ptes. 

 

CÀRRECS EN RELACIÓ A LA GESTIÓ DE CABALS  (CLAUERS).- 



 

Als efectes de la gestió de cabals del Consorci amb facultats de disposició sobre fons es 

designen a: 

 

- Sr. Ramon Sitjà i Domènech (President del Consorci) 

- Sr. Antoni Calpe i Jordà (Interventor de fons del Consorci) 

- Sr. Josep Capellà i Hereu (Gerent en funcions de dipositari de fons) 

 

Aquests clauers tindran la facultat d’obertura de comptes i de disposició de fons 

autoritzant amb la seva signatura conjunta totes les operacions que signifiquen 

moviments de fons dels comptes del Consorci. 

 

OBERTURA D’UN COMPTE AMB LA CAIXA DE GIRONA. 

 

S’autoritza als clauers del Consorci per tal de que procedeixin a l’obertura d’un 

compte corrent amb l’entitat financera CAIXA DE GIRONA. 

 

 

 

CONTINGUT DE LA DENOMINADA “ADMINISTRACIÓ ORDINÀRIA” A LA 

GESTIÓ DEL CONSORCI.- 

 

Atès que la celebració de les properes eleccions municipals pot incidir en la 

representació dels membres electes de cada corporació al Consorci. 

 

Atès el caràcter local del Consorci no admet que es produeixi un buit en els òrgans de 

govern i per aquesta raó sembla adient mantenir el règim de la denominada 

“administració ordinària” que l’art. 194 .2  de la Llei Orgànica de Règim Electoral 

General i 39 del ROF prescriuen. 

 

Així doncs s’arbitra la solució no prevista als estatuts però d’interpretació vàlida de 

manteniment dels òrgans de govern del Consorci en tant no es produeixi la designa 

dels nous  a partir de l’acord de l’Assemblea General que s’haurà de convocar amb 

caràcter immediat un cop tots els membres del Consorci hagin designats els seus nous 

representants. 

 

CONTRACTE DEL SERVEI CASH MANLLEU.- 

 

S’acorda autoritzar a la presidència per a la signatura amb la Caixa d’estalvis 

comarcal de Manlleu d’un contracte de Cash que permeti la consulta de totes les 

operacions als comptes de passiu o a altres productes bancaris que el Consorci té 

subscrits amb aquesta entitat financera mitjançant la connexió del seu terminal amb 

l’ordinador de la Caixa de Manlleu. 

 

7.- PRECS I PREGUNTES 

 



Arribats a aquest punt cap dels membres del Consell de Govern manifesta que tingui 

cap pregunta o prec a adreçar al plenari. 

 

 

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. 

 

 

 


