
 

 
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 3/99 
Caràcter: Ordinari 
Data: 22 de juliol de 1999 
Horari: de la una del matí a dos quarts de tres de la tarda. 
Lloc:  Casa de la Vila de l’ajuntament de Manlleu (Barcelona) 
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué i Sra. Marta Pibernat i Pabameres. 
Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña i Serra. (per delegació expressa) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Ramon Sitjà i Domènech. 
Ajuntament de Salt: Sr. Xavier Corominas i Mainegre. 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Ferrer i Cama. 
 
Manca el representant del l’ ajuntament de Ripoll. 
 
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.- Segona trobada de programes TERRA a Pori (Finlàndia) 
 2.4.- Programa Raphaël. 
 2.5.- Vale do Ave. 
 2.6.- Situació de les coordinacions territorials. 
 2.7.- Contractació del responsable de comunicació. 
 2.8.- Preparació dels nous programes europeus. 
 2.9.- Recull de premsa. 
 2.10.- Exposició itinerant. 
 2.11.- Altres. 
 



 
 
 
3.- Informe de secretaria. 
4.- Rendició de comptes. 
5.- Situació econòmica en relació al pressupost presentat a la Comissió. 
6.- Informe tècnic: 
 6.1.- Presentació del Sistema d’Informació Geogràfic (GIS). Conveni amb 
                   SIGTE-UdG. 
 6.2.- Presentació del conveni amb la Universitat de Vic i la Universitat de 
                   Girona per l’elaboració del Pla estratègic. 
 6.3.- Presentació del Conveni amb el laboratori d’arqueologia de la UdG. 
 6.4.- Seguiment dels inventaris. 
 6.5.- Seminari sobre el patrimoni cultural i les noves tecnologies a  
                    Oporto. 
 6.6.- Jornades sobre colònies industrials. 
 6.7.- Sol·licitud de pròrroga del projecte fins al desembre del 2000. 
7.- Precs i preguntes. 
 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Torroella de Montgrí 6 de maig 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 6 de maig de 1999 (Torroella de 
Montgrí) 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 20 entrevistes 
realitzades des del dia 10 de maig i 21 de juliol de 1999. Dintre d’aquest mateix apartat el 
document recull una informació sobre l’estat de les adhesions d’on es conclou que en 
l’actualitat hi ha 23 Municipis adherits que agrupen el 79’85% de població de la conca del 
riu Ter. 
 



 
 
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. S’apunta la necessitat d’establir un model de 
conveni de col·laboració com a fórmula de participació en el Consorci amb previsió, si cal, 
en els Estatuts  per tal d’arbitrar un sistema de vinculació al Consorci quan no hi hagi altre 
possibilitat legal. 
 
2.3.- SEGONA TROBADA DE PROGRAMES TERRA A PORI (FINLÀNDIA) 
 
El gerent Sr. J. Capellà informa de l’assistència al 2n. “meeting” dels programes Terra que 
es va celebrar a Pori (Finlàndia) els dies 28 i 29 de juny proppassats. Una de les 
possibilitats que allí es varen veure clares fou que cal iniciar contactes amb els 
representants de la conca del Tec (França) ja que la Comissió primarà els programes 
transfronterers. S’acorda iniciar aquests contactes i , en l’apartat corresponent d’aquesta 
mateixa sessió, proposar l’ampliació del termini d’entrega del projecte d’acord amb la 
possibilitat que s’apuntà al meeting.. 
 
2.4.- PROGRAMA RAPHAËL.- 
 
El Sr. Capellà informa que el projecte presentat d’itinerari sobre els usos de l’aigua no ha 
estat aprovat tot i estar entre els projectes finalistes, la qual cosa fa pensar que compta 
amb una bona posició per presentar-lo a la nova convocatòria “Cultura 2000”. 
 
2.5.- VALE DO AVE.- 
 
Hi ha una total absència de notícies dels nostres “partenaires” europeus. Caldrà estimular 
els contactes ja que estem dintre de la fase de justificació dels fons. 
 
2.6.- SITUACIÓ DE LES COORDINACIONS TERRITORIALS.- 
 
Tal com assenyala el document entregat en aquest moment s’han concretat les 
contractacions relatives a la zona de Torroella (Conveni) i d’una part de Manlleu. Els 
acords corresponents l’anterior Consell de Govern ja faculten les demés contractacions que 
cal agilitzar. Cal donar un tractament coherent a totes les contractacions. S’acorda que el 
Consorci assumeixi directament les contractacions de la zona de Ripoll ja que s’han fet els 
contactes amb els responsables que se’n poden fer càrrec (El Sr. R. Sitjà ja en parlarà 
directament amb l’alcalde de Ripoll) 
 
2.7.- CONTRACTACIÓ DEL RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ. 
 
S’acorda que la selecció es faci tenint en compte també les propostes que puguin fer els 
Col·legis de periodistes. La subvenció es donarà a partir dels justificants de la despesa 
amb la qual cosa cal agilitzar aquesta contractació. El president ja està facultat per acord 
de l’anterior Consell per tal de procedir a formalitzar el contracte. 
 



 
 
2.8.- PREPARACIÓ DELS NOUS PROGRAMES EUROPEUS. 
 
Comentat ja en una altra part d’aquesta mateixa sessió. 
 
2.9.- RECULL DE PREMSA. 
 
El document entregat recull els principals articles apareguts. 
 
 
2.10.- EXPOSICIÓ ITINERANT. 
 
El document entregat recull el planning anual d’utilització de l’exposició itinerant. El 
programa s’està complint amb regularitat. 
 
 
3.- INFORME DE SECRETARIA. 
 
El Sr. A. Giol, secretari del Consorci, informa de l’estat de les adhesions i de la necessitat 
d’emprendre accions per tal de concretar la convocatòria de l’Assemblea General que 
haurà de renovar els òrgans de govern d’acord amb els resultats de els passades 
eleccions. S’acorda fer un contacte directe amb tots els ajuntaments adherits per tal de 
que trametin els certificats dels acords on es nomenen els nous representants. Pel que fa 
a l’administració ordinària del Consorci aquesta permet el funcionament normal fins a 
l’Assemblea sempre que no es tracti d’adoptar acords que comprometin el normal 
funcionament del Consorci. S’acorda fixar inicialment i de forma provisional la data del 25 
de setembre per la celebració de l’Assemblea per a l’elecció dels nous òrgans de govern. 
Aquesta Assemblea es faria a Manlleu (per ser la seu de la presidència del projecte) i s’hi 
convidaria als auditors europeus i als “partenaires” de Portugal. 
 
 
4.- RENDICIÓ DE COMPTES. 
 
L’interventor del Consorci, Sr. A. Calpe fa una breu explicació de l’estat de liquidació del 
pressupost d’ingressos  i de despeses indicant les modificacions que caldrà tenir en 
compte i les possibles tensions de tresoreria que es poden preveure i les vies de solució de 
les mateixes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.- SITUACIÓ ECONÒMICA EN RELACIÓ AL PRESSUPOST PRESENTAT A LA 
COMISSIÓ. 
 
Per part de l’interventor i del gerent es presenta el document de resum d’execució de la 
depesa en relació al projecte presentat a la Comissió. D’aquest document se’n desprèn 
que hi ha una diferència entre la despesa realitzada o compromesa i la presentada de més 
de 82 milions per la qual cosa cal accelerar la previsió i execució dels treballs originals o 
associats al projecte per tal de poder-ho justificar tot. En aquest sentit el document 
entregat recull un seguit de propostes tant pel que fa a elements patrimonials com del 
medi natural que es podrien annexar al projecte tot completant-lo fins a cobrir el 
pressupost. El Consell acorda estudiar a fons la incorporació de totes o algunes d’aquestes 
propostes. 
 
6.- INFORME TÈCNIC: 
 
6.1.- PRESENTACIÓ DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFIC (GIS). CONVENI 
AMB SIGTE-UDG. 
 
 
En una reunió paral·lela de contingut exclusivament tècnic es fa la presentació del Conveni 
signat amb la UdG per la confecció del SIG. 
 
6.2.- PRESENTACIÓ DEL CONVENI AMB LA UNIVERSITAT DE VIC I LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA PER L’ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC. 
 
En el mateix ordre de coses es presenta el Conveni signat amb la UdV per l’elaboració del 
Pla estratègic amb la participació del Sr. Josep Turet que n’és un dels responsables. 
 
6.3.- PRESENTACIÓ DEL CONVENI AMB EL LABORATORI D’ARQUEOLOGIA DE 
LA UDG. 
 

En aquest apartat es comenten els principals extrems del Conveni signat 

amb la UdG (laboratori d’arqueologia) per la recollida dels elements 

patrimonials de caràcter arqueològic i monumental dels municipis 

riberencs del Ter (excepcionalment de la conca) per integrar-los al SIG.  

 
6.4.- SEGUIMENT DELS INVENTARIS. 
 
Per part dels tècnics del projecte s’informa de l’estat dels treballs dels diversos inventaris. 
 
6.5.- SEMINARI SOBRE EL PATRIMONI CULTURAL I LES NOVES TECNOLOGIES 
A OPORTO. 
 



A celebrar els propers dies 7 i 8 d’octubre amb l’objectiu de promoure la utilització de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació a l’àmbit del patrimoni cultural amb la 
discussió de 20 comunicacions. S’acorda la participació del Sr. Andreu Bové. 
 
 
6.6.- JORNADES SOBRE COLÒNIES INDUSTRIALS. 
 
Es dóna una informació sobre el retrocés que ha experimentat la iniciativa i de l’interès 
mostrat pel Consorci per liderar la celebració d’aquestes jornades que tenen un marcat 
caràcter tècnic i que semblen assumibles tant pel que fa a logística d’organització com de 
contingut i finançament. 
 
6.7.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL PROJECTE FINS AL DESEMBRE DEL 
2000. 
 
Atès el grau de desenvolupament del Projecte “Alba-Ter”, actualment en la seva fase 
intermitja dintre del programa TERRA de la Unió Europea i a la vista de la proposta 
sorgida en el segon “Meeting” anual convocat per la Direcció General XVI de Política 
Regional i cohesió de la Comissió Europea a Pori (Finlàndia). 
 
Tenint en compte que la complexitat del projecte pel que fa a l’articulació d’estructures 
que el permetin gestionar de forma adient i eficaç, a proposta de la gerència que és 
acceptada per unanimitat del Consell de Govern, s’acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General XVI de Política Regional i Cohesió de la Comissió 
Europea, la pròrroga fins al desembre de l’any 2.000, en l’execució del programa Alba-Ter  
subvencionat a través del programa Terra i que elabora el Consorci Alba-Ter. Aquesta 
pròrroga ve justificada tant en el retard inicial d’execució sobretot per les dificultats de 
creació del Consorci com pel grau de desenvolupament de l’estructures de gestió del 
programa. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Organisme competent de la Unió Europea  mitjançant  
tramesa del certificat d’aquest acord, als efectes oportuns i en el termini  més breu 
possible. 
 
Per URGÈNCIA, que voten favorablement tots els membres del Consell de Govern 
s’inclou el següent punt: 
 

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

Davant de les noves necessitats del Consorci Alba-Ter, es proposa al Consell de Govern 
l'adopció dels següents acords: 

PRIMER- Sol·licitar una subvenció al Departament de Medi Ambient de 15.000.000 de 
pessetes, corresponent a part del cost d'elaboració del Pla estratègic i del GIS. 



SEGON- Facultar al senyor Ramon Sitjà Domènech, president del Consorci i al senyor 
Josep Capellà Hereu, gerent del Consorci, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per 
la signatura i realització de les gestions que facin falta.  
 
 
 
7.- Precs i preguntes. 
Donat que en el desenvolupament de la sessió ja s’han anat produint totes les 
intervencions que s’han considerat necessàries ningú fa ús d’aquest apartat. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a dos quarts de 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. 


