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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 

 

 

Identificació de  la sessió 

 

Número: 2/00 

Caràcter: Ordinari 

Data: 27 de maig de 2000 

Horari: d’un quart de dotze a dos quarts de dues de la tarda. 

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

 

 

Composició 

Hi assisteixen: 

 

Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps. 

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

LL. Mundet (Regidor) 

Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer, sr. Francesc Soy (Alcalde) 

Ajuntament de Ripoll:  Sr. Eudald Casadesús (Alcalde). Sr. Joan Casas (Regidor) i sra. 

Helena López (gerent) 

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

Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña. 

Ajuntament de Torroella: Sr. Lluís Batllori. 

 

Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 

Interventor: Sr. Antoni Calpe i Jordà 

 

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

Roset (coordinadora tècnica del projecte). 

 

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.- Reunió d’alcaldes sobre programes europeus. 

 2.3.- Reunió del Consell assessor del Projecte Alba-Ter. 

 2.4.- Participació del Consorci en la reunió de programes TERRA  

                   celebrada a Brussel·les. 

 2.5.- Pàgina Web (www.albater.org) i butlletí INFOTER 

 2.6.- Evolució del Projecte Rius. 

 2.7.- Noves convocatòries de programes europeus: 

http://www.albater.org/
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  - INTERREG 

- FONS DE COHESIÓ 

2.8.- Evolució del projecte tècnic: 

- Estat actual de la diagnosis. 

- Coordinadors territorials. 

- Curs d’estiu sobre colònies industrials. 

 

3.- Situació econòmica: 

 

- Previsió d’ingressos i despeses. 

- Informe sobre els comptes anuals. 

 

4.- Precs i preguntes 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

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

ANTERIOR (Salt 26 de febrer de 2000). 

 

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 26 de febrer de 2000 (Salt) 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.- INFORME DE PRESIDÈNCIA. 

 

L’informe de presidència es recull en un document específic que es lliura a tots els 

assistents, raó per la qual l’acta només en recull els extrems més significats. 

 

 

2.1.- ENTREVISTES REALITZADES FINS AL MOMENT.  

 

Se n’han portat a terme 25 que estan relacionades per ordre cronològic en el document 

adjunt. Algunes, les més importants, es recullen a l’ordre del dia de forma específica i són 

les que es glossen amb més detall en els punts següents: 

 

2.2.- REUNIÓ D’ALCALDES SOBRE PROGRAMES EUROPEUS. 

 

Es va portar a terme el dia 8 d’abril de 2000 a Manlleu amb l’objectiu d’informar a tots els 

ajuntaments adherits al Consorci sobre la participació en les diferents convocatòries de fons 

estructurals de la U.E. 
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El sr. Soy posa de manifest l’elevat grau de satisfacció manifestat pels alcaldes assistents a 

aquesta sessió (que varen ser 16) i sobretot per la gestió econòmica i directiva que es 

manifesten en el projecte elaborat pel Consorci. També expressa la necessitat de potenciar 

els contactes amb les empreses distribuïdores d’aigua i d’electricitat i s’assumeixen 

diversos compromisos, a nivell polític, de contacte amb els responsables de vàries 

d’aquestes empreses de cara a fer efectius els contactes fins ara iniciats i amb l’objectiu de 

concretar les aportacions econòmiques plantejades.  

 

En la mateixa línia però de forma circumscrita als ajuntaments presents al Consell de 

Govern es va efectuar també una reunió a Salt el dia 3 de maig proppassat, amb resultat 

molt satisfactori. 

 

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

 

Es va portar a terme el dia 19 de maig passat i allí es van presentar les diverses diagnosis 

que incorpora el projecte. 

 

2.4.- PARTICIPACIÓ DEL CONSORCI EN LA REUNIÓ DE PROGRAMES 

TERRA  

CELEBRADA A BRUSSEL·LES. 

 

El President del Consorci, sr. Ramon Sitjà, explica els detalls d’aquesta trobada que va tenir 

lloc a la capital comunitària els dies 11 i 12 de maig passats i que va suposar l’acte de 

cloenda del programa TERRA. Es va constatar que els punts forts del projecte són els de 

creació d’una autèntica xarxa d’institucions i empreses a través del Consorci i el valor de la 

planificació global com a eina per l’execució posterior. La trobada va incloure una 

presentació de cadascun dels projectes i finalment hi va haver la intervenció dels 

responsables europeus que varen explicar les línies de continuïtat que la Comunitat pensa 

endegar. 

 

 

2.5.- PÀGINA WEB (WWW.ALBATER.ORG) I BUTLLETÍ INFOTER. 

 

El gerent del Consorci, sr. Capellà explica que s’ha intentat fer una pàgina de caire 

divulgatiu on primin poc els continguts institucionals i que, pel contrari, serveixi d’esquer 

per promoure la participació i integració al treball del Consorci, permetent alguns al·licients 

com ara un accés limitat al GIS delprojecte. La pàgina ja és plenament operativa. 

 

Pel que fa al Butlletí que compta amb edició en català, castellà i anglès, s’explica que es 

presenta com una prova pilot, coordinada pel Cap de premsa del Consorci i com una eina 

de divulgació molt interessant a nivell municipal. El sr. Capellà diu que amb caràcter previ 

a la impressió del Butlletí, es consensuarà la seva tirada amb els Ajuntaments per tal de que 

cadascun pugui fer front a les seves previsions de divulgació. 

 

 

 

 

http://www.albater.org/


 4 

2.6.- EVOLUCIÓ DEL PROJECTE RIUS. 

 

En l’actualitat el Consorci actua ja com a grup difusor del Projecte Rius a la conca del Ter. 

Aquest projecte té com objectiu el seguiment i control del riu sobre el terreny. La 

informació més detallada es troba a la pàgina 16 i 17 del dossier  lliurat i que serveix de 

guió a les explicacions concretes que dóna el gerent sobre aquest tema. 

 

 

2.7.- NOVES CONVOCATÒRIES DE PROGRAMES EUROPEUS. 

 

 -INTERREG: Inclou tres blocs (Bloc A: Transfronterer; Bloc B: Transnacional; 

Bloc C: Estudis). Es conclou la necessitat de presentar uns bons projectes tant pel Bloc A, 

com pel B i potser també al C. On segur que no es presentaran tantes peticions. 

 

El Sr. Casadesús proposa la creació d’una estructura interna del Consorci que s’encarregués 

d’anar preparant els projectes executius, que fes els contactes pertinents i anés preparant les 

accions a seguir. El sr. R. Sitjà completa aquesta visió dient que un cop feta la diagnosi a 

través del Projecte, caldria anar preparant una planificació dels objectius a mitjà termini per 

tal de presentar-la a la propera sessió del Consell de Govern. En aquest sentit potser fóra 

operatiu preparar un Pla director a través d’una consultoria especialitzada i anar pensant en 

l’estructuració d’un grup que sigui capaç de presentar propostes indistintes a totes les 

convocatòries d’ajuts a partir de la visió global que dóna el projecte Alba-Ter. S’acorda 

incrementar els contactes amb aquestes empreses especialitzades per tal d’incorporar-les, si 

cal, al Consell Assessor. 

 

- FONS DE COHESIÓ: S’informa igualment de la seva convocatòria. 

 

2.8.- EVOLUCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC. 

 

ESTAT ACTUAL DE LA DIAGNOSIS; COORDINADORS TERRITORIALS: 

 

Es pot dir que el projecte està en la fase d’acabament que a més ha estat valorada i criticada 

pel Consell assessor. S’ha creat una nova coordinació de la diagnosi de patrimoni cultural a 

través de la càtedra d’ecologia de la Universitat de Barcelona i a partir dels treballs ja 

endegats (pàg. 19 del dossier). 

 

Es preveu que cada diagnosi sigui discutida pel Consell assessor com a pas previ a la seva 

aprovació pel Consell de Govern. A finals d’any es preveu la presentació global de tot el 

projecte. 

 

Es fa una valoració positiva del funcionament de les diverses coordinacions territorials i 

s’informa de la continuïtat que s’ha hagut de donar al treball d’alguna d’elles. 

 

CURS D’ESTIU SOBRE COLÒNIES INDUSTRIALS: Estava previst que es portés a 

terme a Manlleu del 10 al 13 de juliol organitzat conjuntament amb la càtedra de geografia i 

pensament territorial de la Universitat de Girona i el Museu Industrial del Ter. Es va haver 

de suspendre per manca d'alumnes matriculats. Dues de les persones que havien de 
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participar-hi com a ponents eren especialistes suecs i, per tal de compensar el temps que 

van dedicar preparant la seva intervenció, es va optar per organitzar una jornada de treball 

que tindrà lloc el proper dia 20 d'octubre a Manlleu. Amb el nom de La rehabilitació de 

colònies industrials a Europa, està dirigida a especialistes en patrimoni, acotant així el 

públic objectiu. 

A la pàgina 28 del dossier informatiu lliurat hi ha el resum del pressupost previst per 

aquesta activitat, aportació que continuarà vigent tot i els canvis soferts. 

 

 

3.- SITUACIÓ ECONÒMICA. 

 

PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES. 

INFORME SOBRE ELS COMPTES ANUALS. 

 

El Sr. Interventor del Consorci informa de l’estat d’execució pressupostària tancada a 30 

d’abril de 2000 segons resums que es contenen a les pàgines 48 i 49 del dossier lliurat a tots 

els assistents. 

 

Seguidament també informa de l’estat de tresoreria actual (pàg. 29 i 30) i del Pla de 

tresoreria establert (pàg. 31). El desenvolupament econòmic del projecte figura a les 

pàgines 34, 35 i 36 i s’expliquen les principals conclusions pel que fa a l’existència dels 

fons necessaris per acometre el darrer tram d’elaboració del projecte. Els ingressos a càrrec 

dels Municipis figuren a la pàgina 38 (conjunt de Municipis adherits) i a la pàgina 39 

(Municipis promotors). En el quadre 4 de la pàgina 40 s’inclou les quantitats restants 

pendents de cofinançament. 

 

POSSIBLE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: El Consell de Govern i a la vista de la 

disfunció observada a la partida pressupostària corresponent a “Estudis i treballs tècnics” 

acorda donar prioritat a la recerca de finançament per tal de completar la proposta que 

s’inclou a la pàgina 41 del dossier lliurat a fi de completar la proposta de modificació 

pressupostària que s’ha d’aprovar en la propera sessió del Consell. El suplement previst, en 

principi, puja a la quantitat de 2. 622.571.-Ptes. 

 

4.- PRECS I PREGUNTES. 

 

En aquest punt no es produeixen intervencions i el sr. R. Sitjà, en la seva qualitat de 

president del Consorci fa un resum de les principals actuacions acordades en la sessió i dels 

compromisos assumits. 

 

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. 


