
 

 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 

 

 

Identificació de  la sessió 

 

Número: 4/99 

Caràcter: Ordinari 

Data: 6 de Novembre de 1999 

Horari: d'un quart de dotze del matí a tres quarts de dues de la tarda. 

Lloc:  Casa de la Vila de l’ajuntament de Ripoll (Sala Eudald Pradell).  

 

 

Composició 

Hi assisteixen: 

 

Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 

Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña i Serra.  

Ajuntament de Manlleu: Sr. Ramon Sitjà i Domènech. (substitut Sr. LL. Mundet i Bonet) 

Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 

Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Lluís Batllori i Obiols. 

Ajuntament de Ripoll: Sr. Eudald Casadesús i Barceló i Sr. Joan Casas i Capdevila. 

 

Manca representant de l’ajuntament de Salt que ha excusat l’absència. 

 

Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 

Interventor: Sr. Antoni Calpe i Jordà 

 

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

 

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.- Incorporació de les Cambres agràries. 

 2.4.- Evolució del treball realitzat pels nostres socis de Vale do Ave. 

2.5.- Reunió del Consell Assessor del projecte Alba-Ter. 

 2.6.- Incorporació de l’ajuntament de Vic al Consorci Alba-Ter. 

2.7.- Conveni de col·laboració amb el Departament de Política Territorial i  

         Obres Públiques i de Medi Ambient. 

 2.8.- Assistència al curs sobre Tècniques de conservació i restauració de  

                    rius i riberes. 



 

 

 

 

 2.9.- Assistència a Barbastre. Jornades de gestió de rius. 

 2.10.- Reunió de seguiment amb la Diputació de Girona. 

 2.11.- Assistència als workshops de Brussel·les sobre indicadors. 

 2.12.- Evolució del projecte Alba-Ter: 

- Coordinadors territorials. 

- Treball de la Universitat. 

- Contractació de treballs complementaris 

- N. Prat. 

- Campanya escoles. 

- Incorporació de nou personal al Consorci. 

2.13.- Entrevista amb el Patronat Pro-Europa, convocatòria de nous 

programes del fons estructural. 

 

3.- Informe de secretaria: estat d’adhesions i dels convenis. 

4.- Rendició de comptes. 

5.- Situació econòmica i elaboració del pressupost del proper any. 

6.- Convocatòria de la primera Assemblea del Consorci Alba-Ter. 

7.- Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

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

ANTERIOR (Manlleu 22 de juliol de 1999).- 

 

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 22 de juliol de 1999 (Manlleu) 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 aprovada per unanimitat. Tot seguit el President ordena la transcripció de l’acta al 

llibre corresponent. 

 

Seguidament i abans d’entrar en el següent punt de l’ordre del dia, el sr. President presenta 

als membres del Consell de Govern, al sr. Jordi Comas que fou nomenat com a personal 

d’aquest Consorci (director tècnic administratiu), en substitució de la sra. Meritxell 

Collelldemont. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 25 entrevistes, gestions i 

accions empreses d’ençà el 28 de juliol proppassat.  

 

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. El Consell fa un repàs a l’estat d’execució 

d’aquests ingressos. 

 

2.3.-  INCORPORACIÓ DE LES CAMBRES AGRÀRIES 

 

Es constata que la incorporació del món de la pagesia al Consorci s’ha de fer a través de les 

cambres agràries de Barcelona i Girona que integren entre d’altres als sindicats pagesos. La 

presidència els ha adreçat sengles invitacions d’incorporació. Caldria preparar uns models 

de convenis d’adhesió a partir dels que ja tenim definits per a altres entitats. 

 

2.4.-  EVOLUCIÓ DEL TREBALL REALITZAT PELS NOSTRES SOCIS 

DEL VALE DO AVE 

 

L’informe entregat posa de manifest la nova dinàmica endegada a partir de la trobada dels 

dies 14 i 15 de setembre i que ha de permetre el desplegament paral·lel dels dos projectes a 

partir del nou equip de treball portuguès. 

 

2.5.- REUNIÓ EL CONSELL ASSESSOR DEL PROJECTE ALBA-TER 

 

 

S’informa del contingut i principals decisions adoptats en la segona sessió de treball 

d’aquest Consell Assessor on es va mostrar una certa inquietud pel desenvolupament del 

projecte. 

 

 

2.6.- INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VIC AL CONSORCI 

 

S’informa d’aquesta nova incorporació que representa la primera d’un ajuntament que no 

forma part de la riba. L’aportació consensuada serà de 500.000.- Ptes. 

 

 



 

 

 

2.7.- CONVENIS AMB ELS DEPARTAMENTS DE PTOP I MEDI 

AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

S’informa de l’acte de signatura dels dos convenis el dia 23 de setembre passat. 

 

2.8.- ASSISTÈNCIA AL CURS SOBRE TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ 

DE RIUS I RIBERES 

 

S’informa del contingut d’aquesta participació d’acord amb els extrems que consten al 

document entregat. 

 

2.9.-  ASSITÈNCIA A BARBASTRE. JORNADES DE GESTIÓ DELS RIUS 

 

S’informa del contingut de la participació en aquesta jornada tècnica i de la informació 

presentada. 

 

2.10.- REUNIÓ DE SEGUIMENT AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 

S’informa del contingut d’aquesta trobada. 

 

2.11.-  ASSISTÈNCIA ALS WOKSHOPS DE BRUSSEL·LES SOBRE 

INDICADORS 

 

El Document de l’informe de presidència recull les conclusions de la segona reunió anual 

dels projectes TERRA. 

 

2.12.- EVOLUCIÓ DEL PROJECTE ALBA-TER 

 

El Gerent del consorci fa una breu explicació de l’estat de desenvolupament del projecte 

posant especial èmfasi en la posada en marxa dels equips de treball i la dificultat constatada 

pel que fa a l’acompliment d’alguns terminis per mor de la climatologia d’algunes de les 

àrees, el canvi en l’equip d’administració amb la incorporació del Sr. J. Comas, la selecció 

de la responsable de premsa (Montserrat Pujol) d’acord amb la fórmula d'AODL amb el 

Dep. de Treball. També es posa de manifest els canvis operats en l’equip tècnic i la 

necessitat de coordinació, l’estat dels treballs endegats per les universitats, la contractació 

de treballs complementaris en la línia dels acords que es proposaran tot seguit. En aquest 

sentit el President proposa al Consell de Govern i aquest accepta per unanimitat la inclusió 

dels següents punts a l’ordre del dia que es debaten també a continuació segons el detall 

que segueix: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I NOMENAMENT DEL DIRECTOR 

DE PROJECTES DEL CONSORCI.- 

 

L’art. 22 dels Estatuts que regeixen el Consorci disposen que aquest ens, a través del seu 

Consell de Govern, podrà nomenar els directors de projectes que calgui per tal de 

desenvolupar l’acció sectorial del Consorci. 

 

El Consell de Govern valora que en aquests moments és imprescindible que el Consorci es 

doti amb un lloc de treball de caràcter provisional en tant que s’acabi la primera fase de 

redacció del Projecte. Aquest lloc de treball tindria com a objecte bàsic la direcció 

coordinada dels treballs tècnics d’estudi i inventari tant de patrimoni cultural com natural 

que estan efectuant les coordinacions territorials així com de coordinació d’aquests treballs 

amb el Sistema d’Informació Geogràfica que s’està implantant. Del que es tracta és 

d’aconseguir una bona direcció coordinada de tots els treballs que s’estan portant  a terme 

de tal manera que tinguin una visió global i una correcta articulació amb el SIG del 

projecte. 

 

La gerència del Consorci ha fet contactes amb la Sra. Dolors Roset i Pagès que compta amb 

la titulació de llicenciada en geografia i que pel seu perfil acadèmic i professional així com 

per la seva vinculació fins ara externa a l’execució del projecte es considera la persona 

idònia per tal de portar a terme les tasques definides per aquest lloc de treball. 

 

Donada la urgència d’aquesta contractació que ve justificada en el grau d’execució dels 

treballs del projecte i la necessitat de la seva direcció de forma coordinada, atenent a la 

possibilitat que atorga legislació local en els casos de contractació per urgència i a la 

situació actual de la plantilla del consorci, a proposta de la presidència que s’aprova per 

unanimitat de tots els membres del Consell de Govern, s’acorda: 

 

Primer.- Modificar per raons d’urgència i de forma provisional, la plantilla del Consorci 

Alba-Ter per tal d’incloure una plaça de director de projectes que haurà d’assumir la 

direcció coordinada dels treballs tècnics d’execució del projecte assegurant la seva correcta 

articulació amb el SIG. La plaça creada per aquest acord és de funcionari eventual de 

confiança. Aquesta modificació serà operativa pel que fa a l’efectiva contractació i 

provisional de la plaça en tant la modificació no sigui sotmesa a la ratificació i així s’aprovi 

per part de l’Assemblea General del dia 11 de desembre de 1999. 

 

      Segon.- Nomenar d’urgència a la Sra. Dolors Roset i Pagès, per tal de que ocupi la plaça 

creada com a funcionària eventual de confiança d’aquest Consorci segons el que disposa 

l’art. 22 dels Estatuts. Aquest nomenament resta supeditat a l’acord de ratificació de la 

modificació de la plantilla que haurà d’adoptar l’Assemblea del Consorci. D’acord amb la 

normativa vigent, la persona nomenada podrà ser separada lliurement en qualsevol moment 

del lloc que ocupa i cessarà automàticament quan es produeixi el cessament del mandat de 

l’autoritat per a la qual presta la funció d’assessorament. 



 

 

 

 

 

Tercer.- Proposar a l’Assemblea General del Consorci la ratificació dels presents acords 

pel que fa a l’exercici de les seves competències respecte de la plantilla de personal de 

l’ens. 

 

Quart.- Fixar les retribucions del personal de confiança nomenat en 3. 427.886.- Ptes. 

brutes anuals i el seu règim de dedicació el de 37,5 hores setmanals en règim de jornada 

completa. 

 

Cinquè.- Tramitar l’alta a la Seguretat Social de la Sra. Dolors Roset i Pagès amb efectes 

del dia 17 de novembre de1999, pel grup de cotització 01. 

 

Sisè.- Comunicar aquest nomenament a l’interessat i a la intervenció del Consorci. 

 

Setè.- aquest nomenament al BOP i al DOGC, amb expressió del règim retributiu i  

la dedicació. 

 

El Consell de Govern adopta l’acord per unanimitat de tots els seus membres presents. 

 

 

2.- APROVACIÓ DEL NOU ORGANIGRAMA DEL CONSORCI, ENCÀRREC 

DE L’ESTUDI DE L’ESTAT ECOLOGIC DE LA CONCA I CONTRACTACIÓ DEL 

COORDINADOR EN MATÈRIA D’URBANISME.- 

 

L’Assemblea General del Consorci Alba-Ter va aprovar en sessió ordinària del dia 17 de 

desembre de 1998, la plantilla per l’exercici de 1999. 

 

En data 6 de maig el Consell de Govern del Consorci considerà la fórmula de gestió de 

l’administració ordinària prevista per l’administració local pel que fa al règim d’adopció els 

seus acords en el període que va entre l’elecció dels membres de les Corporacions 

adherides i l’efectiva constitució dels nous òrgans de govern del Consorci. 

 

Atès que amb la posada en marxa de les coordinacions territorials es considera 

imprescindible la creació i cobertura temporal d’un lloc de direcció del projecte la missió 

bàsica del qual serà la de la coordinació de tots els treballs que s’estan portant a terme en 

tots els àmbits territorials definits i el seu efectiu encaix en el projecte, en el Pla estratègic i 

sobre el sistema d’informació geogràfica que s’està implementant. 

 

Atès que cal concretar l’estructura organitzativa del Consorci en l’actual moment 

d’execució del projecte així com completar-ho amb la contractació de la realització de 

l’estudi de l’estat ecològic de la conca del Ter així com la contractació d’un coordinador 

pel que fa la tema de l’anàlisi i incardinació al GIS de les normes que regulen l’urbanisme 

de cadascun dels Municipis afectats pel projecte. 



 

 

 

 

Vistes la distribució de competències que fan els Estatuts en els seus arts. 6 a)  22 i 10 en 

relació al 13 j) pel que fa a la potestat d’autoorganitzar-se internament, i a les facultats de 

contractació, a proposta de la presidència el Consell de Govern acorda per unanimitat: 

 

Primer.- Aprovar el nou organigrama del Consorci que queda definit de la forma següent 

en funció de l’efectiva realització del projecte Alba-Ter.  
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Segon.- Encarregar a la Universitat de Barcelona la redacció de l'Estudi de l'Estat ecològic 

de la conca del Ter. 

 

Tercer.- Procedir a la contractació mitjançant la fórmula del contracte administratiu menor 

per treballs de consultoria i assistència tècnica d’un coordinador pel que fa als treball 

d’anàlisi i incardinació al GIS dels plans generals d’urbanisme i normes subsidiàries o 

complementàries de planejament dels Municipis de la conca del riu Ter. 

 

Quart.- Donar compte d’aquests acords a l’Assemblea General del Consorci per tal de que, 

dintre de l’esquema local de l’administració ordinària en que s’adopten els acords 

esmentats anteriorment, procedeixi a la seva ratificació. 

 

Cinquè.- Facultar a la presidència per tal de que porti a terme tots els actes necessaris per 

tal de fer efectius els acords anteriors. 

 

Sisè.- Notificar aquests acords als treballadors de la plantilla del Consorci, als responsables 

de les coordinacions territorials així com al Departament corresponent de la Universitat de 

Barcelona. 

 

El Consell de Govern va aprovar per unanimitat de tots els seus membres presents 

l’adopció d’aquests acords. 

 

Finalment es va posar de manifest que l’informe recull l’estructura del personal del 

Consorci, la definició de tasques i l’estat dels treballs de les distintes coordinacions, 

l’evolució de la implantació del GIS, el pla estratègic i de l’àrea de difusió 

 

2.13.- ENTREVISTA AMB EL PATRONAT CATALÀ PRO-EUROPA. 

CONVOCATOÒRIA DE NOUS PROGRAMES DE FONS ESTRUCTURALS 

 

El Gerent també posa de manifest la oportunitat històrica que pot representar pels 

ajuntaments participants en el Consorci de poder utilitzar-lo com a eina eficaç de 

coordinació per la sol·licitud conjunta dels nous ajuts europeus. (Fons de cohesió, Interreg i 

Feders). 

 

En aquest sentit s’assenyala la importància de començar a treballar en la definició dels 

projectes municipals i la oportunitat de contractar una instància que, des del punt de vista 

tècnic, pugui agrupar en un sol document les diverses peticions que en nom de la conca pot 

vehicular el Consorci. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- INFORME DE SECRETARIA. 

 

El Sr. A. Giol, secretari del Consorci, informa de l’estat de les adhesions i de la propera 

convocatòria de l’Assemblea General que haurà de renovar els òrgans de govern d’acord 

amb els resultats de les passades eleccions.  

 

4.- RENDICIÓ DE COMPTES 

 

El Sr. Interventor en fa una explicació pormenoritzada a partir dels documents que consten 

al dossier entregat als membres del Consell i que s’adjunta a l’expedient d’aquesta sessió. 

 

5.- SITUACIÓ ECONOMICA I ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROPER 

ANY 

 

Pel que fa al seguiment del pressupost del projecte es proposa la creació d’una Comissió 

específica d’estudi per tal de que aprofundeixi en l’execució del pressupost pel que fa als 

treballs tècnics. Aquesta Comissió també serà operativa per a la definició del nou 

pressupost per l’any 2000 i serà integrada per l’interventor de fons, el gerent, el sr. J. 

Comas, la Sra. Remei Ferrer i el Sr. Francesc Camps. 

 

6.- CONVOCATORIA DE LA PRIMERA ASSEMBLEA DEL CONSORCI ALBA-

TER 

 

Per part del secretari s’informa que, en realitat, es tracta d’una Assemblea constitutiva del 

Consorci d’acord en primer lloc amb els nous representants designats pels ajuntaments a 

partir dels consistoris sorgits de les eleccions del mes de juny i, en segon lloc, tenint en 

compte el procés d’incorporació dels nous membres. En aquesta Assemblea s’haurà de 

procedir a designar els nous òrgans de govern del Consorci d’acord amb el que disposen els 

seus Estatuts. 

 

S’acorda iniciar els tràmits per tal de formalitzar aquesta convocatòria i es discuteix el 

possible ordre del dia de l’assemblea. 

 

6.- PRECS I PREGUNTES. 

 

El Sr. Joan Casas demana com es concretarà la informació que s’ha de fer arribar als 

diferents ajuntaments per tal de que puguin fer les seves peticions d’ajuts europeus a través 

del Consorci. S’acorda que la informació es passarà a tots de forma específica per tal que es 

pugui anar preveient el volum de les inversions i els projectes que les formalitzin. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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


