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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 

 

 

Identificació de  la sessió 

 

Número: 3/00 

Caràcter: Ordinari 

Lloc: Casa de la Vila de l’Ajuntament de Celrà. 

Horari: de dos quarts de set a dos quarts de nou de la tarda. 

 

Composició 

Hi assisteixen: 

 

Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer (Regidora). S’incorpora a partir del punt nº 4. 

Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps (Alcalde) 

Ajuntament de Manlleu: Sr. Ramon Sitjà (President), Sr. Joaquim Vivas (Alcalde) i sr. 

LL. Mundet (Regidor) 

Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña (Regidora) 

Ajuntament de Ripoll:   Sr. Joan Casas (Regidor)  

Ajuntament de Torroella: Sr. Lluís Batllori (Regidor) 

 

Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 

Interventor: Sr. Antoni Calpe i Jordà 

 

Tècnics: Josep Capellà (Gerent), Jordi Comas (Director tècnic administratiu) i sra. Helga 

Nuell i Turón (Directora tècnica del Projecte). 

 

Ordre del dia 

 

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

2.- Evolució del projecte tècnic. 

 

 2.1.- Estat actual de les diagnosis. 

 2.2.- Estat actual del Sistema d’Informació Geogràfica. 

 2.3.- Estat actual del Pla estratègic. 

 

3.- Situació econòmica: 

 

 3.1.- Evolució del pressupost del projecte. 

 3.2.- Previsió d’ingressos i de despeses. 

 3.3.- Pagaments realitzats a Vale do Ave/Ajuntament de Salt. 

 3.4.- Informació complementària. 
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4.- Informe de secretaria 

 

 4.1.- Modificació del règim de dedicació del gerent. Règim de dedicació del  

                    President. 

 4.2.- Ratificació del nomenament d’Helga Nuell en substitució de Dolors Roset,  

                    baixa per maternitat. 

 4.3.- Sol·licitud d’una nova subvenció AODL. 

 4.4.- Contractació Iolanda Molas en substitució de J. Domingo. 

 4.5.- Conveni de cooperació científica amb el departament de Geologia de la  

                    UAB. 

 4.6.- Estat d’adhesions. 

 

5.- Futur del Consorci. 

6.- Precs i preguntes 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

 

Abans de començar pròpiament la sessió el sr. President fa la presentació de la sra. Helga 

Nuell que ha vingut a substituir a la Dolors Roset (directora tècnica del projecte) que està 

de baixa per maternitat. 

 

El Sr. Sitjà també anuncia el contingut de l’ordre del dia de la sessió i el justifica. 

 

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

ANTERIOR (Bescanó 27 de maig de 2000). 

 

Per part del Secretari del Consorci es dóna compte succint del contingut de l’esborrany de 

l’acta de la sessió del Consell de Govern del dia 27 de maig de 2000 (Bescanó) que ja ha 

estat tramesa a tots els membres del Consell de Govern juntament amb la convocatòria. 

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.- EVOLUCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC. 

 

 

2.1.- Estat actual de les diagnosis. 

 

La informació relativa a aquest punt es recull al dossier de documentació de la trobada i per 

una banda destaca l’estat actual de les diagnosis (n’hi ha 7 d’acabades i aprovades pel 

Consell assessor) i n’hi ha dues ( la 8 i la 9) que tot i estar enllestides encara no s’han 

imprès. Es produeix un debat sobre els aspectes problemàtics de les diagnosis sobre 
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l’activitat turística i d’activitat econòmica i de mercat de treball. Pel que fa a la diagnosi 

sobre medi natural es comenta que s’editarà en CD a causa de la seva densitat i extensió. 

 

Pel que fa a la diagnosi sobre el patrimoni cultural vinculat a l’aigua que es coordina des de 

Salt, sembla que hi ha problemes amb l’equip redactor per alguns malentesos que no 

justifiquen que aquestes alçades el treball no s’hagi lliurat encara. És obvi que en aquests 

moments no es pot pas optar per una via alternativa de redacció i que caldrà demanar les 

explicacions del retard d’aquesta diagnosi. Pel que fa a la diagnosi sobre patrimoni 

arqueològic i monumental només manca el lliurament de la darrera part del treball 

(monumental) 

 

 

 2.2.- Estat actual del sistema d’informació geogràfica. 

 

S’ha completat l’entrada de totes les bases de dades del sistema i s’està treballant en les 

connexions entre elles. Els membres del Consell assisteixen a una demostració “in situ” de 

l’estat d’implantació del GIS. A la pàgina nº 3 del dossier lliurat s’hi troba la informació 

detallada del grau de desenvolupament actual d’aquesta eina i dels treballs que s’estan 

portant a terme per fer-la encara més operativa (vinculació d’informació amb la Web). 

 

2.3.- Estat actual del pla estratègic. 

 

El President informa de la reunió celebrada el dia 13 de setembre de 2000 amb tots els 

tècnics del Pla estratègic. El compromís assumit és que el sr. J. Terradellas actuï com a 

coordinador de la Comissió tècnica que ha de presentar el Pla la primera setmana de 

desembre. Posteriorment es convocarà un fòrum més ampli de debat del Pla. 

 

La sra. I. Salamaña constata que aquest és un moment molt important en la definició del 

projecte i per això convé que els ajuntaments no deleguin la seva facultat de fixar els 

escenaris i objectius que els interessen. El sr. J. Capellà afegeix que es pot aprofitar l’àmbit 

del Consell Assessor per incidir en el Pla tot i que no podrà mai substituir la Comissió del 

mateix. Finalment es proposa donar importància al debat posterior a la proposta que es 

presentarà a primers de desembre per tal que els ajuntaments puguin incidir directament en 

les conclusions que el projecte determinarà al seu Pla estratègic. Convé molt que les 

propostes del Pla tinguin en compte aquestes anàlisis municipals. 

 

3.- SITUACIÓ ECONòMICA: 

 

3.1.- Evolució del pressupost del projecte. 

 3.2.- Previsió d’ingressos i de despeses. 

 3.3.- Pagaments realitzats a Vale do Ave/Ajuntament de Salt. 

 3.4.- Informació complementària. 

 

A partir de les pàgines 16 i 17 del dossier de la sessió s’hi troba l’estat actual de la situació 

econòmica del Consorci: Estat de despeses, estat de finançament i l’estat de comptes amb 

Vale do Ave, L’Interventor del Consorci posa de manifest les previsions establertes fins a 

finals del 2000 (acabament del projecte) i la necessitat que es quantifiquin les despeses 
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estructurals per part dels ajuntaments. Es proposa que la intervenció de fons faci una 

proposta i que es faci arribar als Ajuntaments per tal que es clarifiquin les aportacions. És 

obvi que cal discutir a fons les línies de continuïtat del Consorci (viabilitat) des del moment 

en què s’acabi un objectiu fins ara prioritari: la redacció i presentació del projecte que fou 

el detonant de la constitució de l’ens. 

 

L’interventor també informa que el Pla de tresoreria està pendent de tramesa un cop 

actualitzat, però que es preveuen tensions important en aquest apartat sinó s’acaben 

concretant algunes de les aportacions amb què es comptava inicialment. 

 

4.- INFORME DE SECRETARIA 

 

 4.1.- Modificació del règim de dedicació del gerent. Règim de dedicació del  

                    President. El secretari dóna compte del Decret de Presidència d '1 de setembre 

de 2000 pel qual s’acorda una nova dedicació i retribucions del gerent del Consorci. El 

Consell de Govern ratifica (acomplint l’apartat tercer de la resolució) en tots els seus 

extrems el Decret de referència. 

 

 4.2.- Ratificació del nomenament d’Helga Nuell en substitució de Dolors Roset,  

                    baixa per maternitat. El Secretari del Consorci dóna compte del Decret de 28 

d’agost de 2000, pel qual es substitueix temporalment (baixa per maternitat) a la Directora 

del projecte per la sra. Helga Nuell i Turón. El Consell de Govern ratifica en tots els seus 

extrems l’esmentada Resolució. 

 

 4.3.- Sol·licitud d’una nova subvenció AODL. El Secretari del Consorci dóna 

compte del Decret de 12 de setembre de 2000, pel qual es demana una subvenció al 

departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per la contractació de la sra. 

Montserrat Pujol i Famadas per seguir realitzant les tasques de comunicació durant l’any 

que ha estat treballant com a AODL per al Consorci Alba-Ter. El sr. President justifica 

l’opció escollida en funció dels costos previstos (pàg. 30 del dossier de la sessió) i de la 

necessitat de continuïtat de la tasca. El Consell de Govern ratifica la resolució esmentada  

així com la d' 1 de juliol de 2000 pel qual es contractava per raons d’urgència basades en 

l’operativitat en l’execució del projecte, a la sra. Iolanda Molas i Albertí.  També aprova 

 

 4.4.- Contractació Iolanda Molas en substitució de J. Domingo. El Secretari del 

Consorci dóna compte del Decret d' 1 de juliol de 200 pel qual es contractava per raons 

d’urgència basades en l’operativitat en l’execució del projecte, a la sra. Iolanda Molas i 

Albertí. El Consell de Govern ratifica la resolució. 

 

 4.5.- Conveni de cooperació científica amb el departament de Geologia de la  

                    UAB. El Consell de Govern aprova el text del conveni marc de cooperació 

científica entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci, facultant al President 

per a la seva signatura.  El sr. Sitjà explica que es tracta de dotar d’un marc ampli de 

col·laboració entre el Consorci i la Universitat tal com ja s’ha fet amb institucions 

semblants i que permeti articular els treballs conjunts i l’optimització del treball que es 

concreta en el Projecte. 
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 4.6.- Estat d’adhesions. Se’n dóna compte en el ben entès que no hi hagut 

modificacions des de la darrera sessió. S’acorda que es trametrà a tots els Ajuntaments el 

mapa actualitzat dels Municipis consorciats i dels que pertanyent a la riba, encara manquen. 

 

5.- Futur del Consorci. Dintre d’aquest apartat s’informa de la Jornada sobre colònies 

industrials, de la comunicació presentada al “II Congreso Ibérico sobre la gestión y 

planeamiento del agua”, del conjunt de consultes hagudes a la pàgina Web del Consorci i 

de l’informe de difusió que s’ha preparat (veure part final del dossier elaborat per a la 

sessió) 

 

Sembla clar que el futur del Consorci passa per la clarificació de les participacions de les 

diverses institucions que el composen i per l’obtenció de nous ajuts europeus en la línia de 

fer efectives les previsions d’accions que es preveuen al Projecte que s’està enllestint. En 

aquesta darrera línia el gerent explica el document d’orientacions del FEDER pel període 

2000-2006 (accions innovadores) 

 

6.- PRECS I PREGUNTES 

 

El sr. Sitjà comenta la necessitat d’increment de les seves dietes ja que en haver disminuït 

la dedicació del Gerent la seva activitat pel Consorci ha augmentat. El Consell de Govern 

acorda que la presidència presenti al Consell la nota de dietes per a la seva aprovació prèvia 

al pagament. 

 

Finalment el sr. Sitjà fa una intervenció on resumeix els diversos compromisos operatius 

que s’han adoptat al llarg de la sessió. 

 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a dos quarts de nou del vespre 

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. 


