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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 

 

 

Identificació de  la sessió 

 

Número: 1/00 

Caràcter: Ordinari 

Data: 26 de Febrer de 2000 

Horari: de tres quarts d’onze del matí a dos quarts de dues de la tarda. 

Lloc:  Casa de la Vila de l’ajuntament de Salt.  

 

 

Composició 

Hi assisteixen: 

 

Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 

Ajuntament de Manlleu: Sr. Ramon Sitjà i Domènech. (President) 

Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 

Ajuntament de Ripoll:  Sr. Joan Casas i Capdevila. 

Ajuntament de Salt: Sr. Jaume Torremadé i Ribas i sr. Joan Jordà 

 

Excusen l’absència els representants dels Ajuntaments de Girona i Torroella de Montgrí. 

 

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. 

 2.2.- Previsió d’ingressos. 

 2.3.- Presentació de l’informe intermig. 

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

 2.5.- Visita a Portugal. 

2.6.- Pàgina Web. 

 2.7.- Visita a Ceret (Tech. Interreg) 

 2.8.- Signatura Conveni Dep. Ecologia U.B. 

 2.9.- Informar de la finalització dels treballs dels divulgadors. 

 2.10.- Evolució del Projecte Alba-Ter: 

- Coordinadors territorials: pròrroga de contractes, canvis.... 

- Estat actual dels treballs de les Universitats. 

 

2.11.- Convocatòria de nous programes del fons estructural, fons de cohesió. 
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2.- Informe de secretaria: estat d’adhesions i dels convenis. 

3.- Rendició de comptes: propostes de modificacions pressupostàries. 

4.- Situació econòmica i informe sobre la liquidació del pressupost de 1999. 

5.- Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

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

ANTERIOR (Ripoll 6 de novembre de 1999).- 

 

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 6 de novembre de 1999 (Ripoll) 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. 

 

Abans d’entrar en la consideració dels punts de l’ordre del dia el sr. R. Sitjà en la seva qualitat de 

President del Consorci informa al Consell i aquest debat i accepta les següents accions: Entrevista 

amb l’Agència Catalana de l’Aigua (La sra. Marta Lacambra ha mostrat especial sensibilitat per la 

redacció dels plans especials de conca , començant pel Ter i prenent com a interlocutor al 

Consorci). Benvinguda al sr. Alcalde de Salt com a membre del Consell de Govern en la primera 

sessió en la que intervé. Importància d’aquesta sessió en ordre a fixar el pressupost final que el 

projecte presentarà a Brussel·les. 

 

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 17entrevistes, gestions i accions 

empreses d’ençà de la darrera sessió del Consell. Algunes d’aquestes accions es comentaran en 

apartats específics, més endavant.  

 

2.2.- PREVISIÓ D’INGRESSOS. 

 

El mateix document (quadres  finals de la informació econòmica) 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 sobretot pel que fa a finançaments encara pendents. En aquest 

sentit s’insisteix en la necessitat de fer un contacte al més alt nivell amb ENHER/FECSA per tal 

d’assegurar la seva participació. (Ajunt. de Salt) 
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2.3.- PRESENTACIÓ DE L’INFORME INTERMIG. 

 

El gerent del Consorci fa una presentació del document que s’entregarà a Brussel·les i explica que 

constitueix un resum de tota l’activitat del Consorci fins al moment. Es lliura un exemplar d’aquest 

informe a tots els membres del Consell. 

 

 2.4.- REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DEL PROJECTE ALBA-TER. 

 

Té prevista una reunió pel proper dia 10 de març. El Consell pren coneixement de l’ordre del dia 

proposat. 

 

 2.5.- VISITA A PORTUGAL. 

 

Es va portar a terme el dia 21 de febrer i es va centrar en l’impuls i revisió dels treballs 

administratius i altres que fins ara s’han portat a terme. Es constata un bon progrés dels treballs 

previstos i una nova actitud en els responsables del nostre soci comunitari. 

 

 

2.6.- PÀGINA WEB. 

 

Hi ha un projecte de contingut de la pàgina i sobre aquest disseny s’han recollit dues ofertes per a la 

realització de la pàgina. El Consell debat l’adjudicació a partir d’aquestes ofertes i finals acorda 

l’adjudicació, mitjançant contracte menor d’assistència tècnica a l’empresa  “MÓN GRÀFIC” per 

l’import de 580.460.- Ptes. Per ser l’oferta que es considera més avantatjosa des del punt de vista 

econòmic i de contingut. Es posa de manifest que aquest treball de definicions de contingut, 

selecció i proposta ha estat endegat en gran part per la sra. Remei Ferrer i la cap de premsa del 

Consorci. S’ordena als serveis administratius la redacció del corresponent contracte menor i 

l’execució del tràmit fins al total acompliment dels treballs d’assistència que s’han definit i valorat. 

 

 

 2.7.- VISITA A CERET (TECH. INTERREG) 

 

L’objecte de la visita fou analitzar les possibilitats de presentació d’un projecte conjunt en el marc 

del programa INTERREG entre el Consorci Alba-Ter i el “Syndicat intercommunal de gestión et 

amenagèment du Tech”. En principi es va constatar la discrepància sobre els objectius que hauria de 

tenir el projecte ja que si bé des del Consorci es creu convenient incloure accions concretes sobre el 

riu els representants francesos sembla que els interessa més aviat un projecte d’intercanvi 

d’experiències. 

 

 

 2.8.- SIGNATURA CONVENI DEP. ECOLOGIA U.B. 

 

El gerent va informar d’aquest acte i del contingut de l’acord i dels treballs que s’endegaran. 

 

 2.9.- INFORMAR DE LA FINALITZACIÓ DELS TREBALLS DELS 

DIVULGADORS. 

 

També per part de la gerència es dóna informació al Consell sobre l’estat dels treballs dels 

divulgadors i de la finalització dels diversos contractes. 
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 2.10.- EVOLUCIÓ DEL PROJECTE ALBA-TER: 

- Coordinadors territorials: pròrroga de contractes, canvis.... 

- Estat actual dels treballs de les Universitats. 

 

Es comenta l’estat d’evolució del projecte (s’han previst algunes pròrrogues de contractes per la 

finalització d’alguns treballs, de l’estat d’execució dels treballs encarregats a les universitats), de la 

redacció d’un document específic pel que fa al Pla estratègic i els treballs dels coordinadors 

territorials que ja es posen de manifest a l’informe intermig. Es conclou que els grans treballs o bé 

ja s’han encarregat i estan en fase d’execució o estan pràcticament enllestits. Sembla, doncs, que es 

podrà acomplir el termini d’entrega de finals d’any. Potser caldria fer alguna sessió del Consell de 

Govern en un format ampliat per tal de donar informació a tots els membres del Consorci de l’estat 

del projecte final que es presentarà a Europa així com de les línies d’acolliment a les convocatòries 

dels nous programes comunitaris. 

 

2.11.- CONVOCATÒRIA DE NOUS PROGRAMES DEL FONS ESTRUCTURAL, 

FONS DE COHESIÓ. 

 

Aquests tems ja han estat tractats en altres apartats i el gerent dóna compte de l’entrevista 

mantinguda amb la Direcció General d’administració local. És possible que les convocatòries vegin 

la llum a partir de Sant Jordi i ha quedat clar que el Consorci hi podrà plantejar sol·licituds per la 

qual cosa caldrà definir immediatament la demanda. 

 

 

2.- INFORME DE SECRETARIA: ESTAT D’ADHESIONS I DELS CONVENIS. 

 

El secretari del Consorci, sr. A. Giol informa del tractament que han de rebre a partir del primer any 

del Consorci (disposició final única del estatuts) les noves adhesions. Caldrà tenir en compte aquest 

nou procés a l’hora de donar la informació als ajuntaments que plantegen l’adhesió. 

 

 

3.- RENDICIÓ DE COMPTES: PROPOSTES DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. 

 

Per part del President s’informa que l’actual moment d’execució del pressupost del Consorci 

demanda l’adopció d’alguns acords de modificació pressupostària. Pel que fa a la generació de 

crèdits s’aprovaran mitjançant Resolució de presidència, però s’hauran d’incorporar també algun 

romanent mitjançant suplement de crèdit que s’aprovaran inicialment també per presidència i 

sotmesos a la posterior ratificació per part de l’assemblea General. 

 

Seguidament i donat que algunes de les modificacions afecten al pressupost general del projecte a 

proposta de la presidència que ho justifica en el fet que cal ajustar les previsions inicials a l’estat 

real de desenvolupament i de finançament del projecte es demana que el Consell adopti un acord en 

els termes que segueixen: 

 

Acord de modificació del pressupost  del projecte Alba-Ter. 
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Primer: Aprovar la reducció del pressupost del projecte Alba-Ter/Ave d'acord amb el detall que 

segueix:  

 

COFINANÇAMEN

T 

COMPROMISOS   

INGRESSOS  

 INGRESSOS   INGRESSOS   PENDENT 

INICIAL 1999-2000 Ajuntaments 

99 

Consorciats 

2000 

Promotors 

2000 

a cofinançar 

121.808.628 66.279.488 3.365.000 5.020.000 6.150.000 40.994.140 

 

COFINANÇAMEN

T 

COMPROMISOS   

INGRESSOS  

 INGRESSOS   INGRESSOS   PENDENT 

FINAL 1999-2000 ajuntaments 

99 

Consorciats 

2000 

Promotors 

2000 

a cofinançar 

101.808.628 66.279.488 3.365.000 5.020.000 6.150.000 20.994.140 

 

 

En conseqüència la quantitat pendent a cofinançar es redueix en 20 milions pessetes  als que el 

Consorci renuncia per tal d'assegurar l'execució del projecte. 

 

Segon: Assumir tota la responsabilitat en l'obtenció dels diners per fer front a la part de 

cofinançament pendent, per valor de 20.994.140 de pessetes, fins a final del projecte Alba-Ter/ Ave. 

 

Tercer: Notificar aquests acords a la DGXVI de la Comissió Europea. 

 

 

4.- SITUACIÓ ECONOMICA I INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

DE 1999. 

 

Per part de l’interventor del Consorci sr. A. Calpe s’explica quina és la situació econòmica de l’ens, 

anunciant la possibilitat que existeix en aquests moments que s’hagi de concertar una operació de 

tresoreria (pòlissa de crèdit) per tal de fer front a les tensions de tresoreria que genera la inconcreció 

d’alguns apartats de finançament de les accions que s’estan emprenent o executant. La informació 

fa referència al pla de tresoreria del 2000, l’estat de la liquidació del pressupost a 24 de febrer 

d’enguany i de les propostes de modificacions dels crèdits previstes en aquests moments. 

 

El sr. Interventor també fa un repàs al document de presentació de la liquidació del pressupost que 

s’ha lliurat a tots els membres del Consell i explica que aquesta liquidació s’ha aprovat per 

Resolució de la presidència  

 

 

5.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Donat que en el transcurs de la sessió ja s’han anat aclarint les diverses qüestions que han plantejat 

els membres del Consell, no es produeix cap intervenció en el sentit de concretar cap prec o 

formular cap pregunta. 
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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. 


