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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 3/02 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14 de setembre de 2002. 
Horari: de les onze a dos quarts de dues del matí. 
Lloc:  Casa de la Vila de l’ajuntament de Manlleu.  
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Joaquim Vivas i Llorens. (President) 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joan Casas i Capdevila. 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Lluís Batllori i Obiols. 
Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña i Serra. 
 
No hi assisteix el representant de l’Ajuntament de  Salt. 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Tècnics:  Sr. Josep Capellà i Hereu (Gerent), Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic 
administratiu), Sra. Dolors Roset i Pagès (Directora de projectes) i Sra. Glòria Francolí, 
Sanglas (Tècnica de comunicació) i Montse Ventura i Pujolar, tècnica adscrita a l’àrea de 
desenvolupament GIS. 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Informe de gerència. 

2.1. Entrevistes i reunions realitzades. 
2.2. Donar compte dels convenis signats i previstos per signar: Diputació de Barcelona, 

Diputació de Girona, Fundació Agbar, ENDESA i A.C.A. 
2.3. Informar de la possibilitat d’obtenir un crèdit de l’Institut Català de Finances per a 

projectes Interreg i FEDER. 
2.4. Novetats sobre els projectes LIFE, Interreg IIIB Medoc i Interreg IIIA. 
2.5. Execució del projecte FEDER: contractació d’un tècnic. 
2.6. Sol·licituds de pròrrogues de les subvencions Aodl. 
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2.7. Estratègia d’educació ambiental. 
2.8. Evolució dels projectes de recuperació de llocs emblemàtics: Pantà de Cal Gat, illa 

de Canet i Bescanó. 
2.9. Patrimoni cultural: novetats sobre la sol·licitud d’un becari. 
2.10.Convocatòria d'una reunió de Consorcis de la conca del riu Ter i   
        reunió del Consell Assessor. 
2.11. Definir els termes del model de conveni per a Comunitats de Regants. 
2.12. Comunicació del Consorci al III Congreso Ibérico del Agua a Sevilla. 
 

3. Informe de secretaria:  
3.1. Ratificacions de convenis i decrets de presidència. 

 
4. Situació econòmica. 

4.1. Evolució del Pla de Tresoreria. 
4.2. Aportacions dels ens consorciats. 
4.3. Compensació de crèdits amb l'Ajuntament de Salt. 

 
5. Mocions o temes per urgència. 
 
6. Precs i preguntes. 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Manlleu, 14 de juny de 2002) 
 
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 14 de juny d’enguany (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 per aprovada per unanimitat. Tot seguit el President ordena la 
transcripció de l’acta al llibre corresponent. 
 
Com d’habitud al començar la sessió es fa lliurament a tots els assistents d’un dossier que 
recull la informació dels punts de l’ordre del dia a tractar. Es farà referència a aquest 
document en alguns indrets de l’acta per tal de poder tenir millor seguiment de  la sessió 
 
2.- INFORME DE GERÈNCIA. 
 
2.1. ENTREVISTES I REUNIONS REALITZADES. 
 
El gerent del Consorci, sr. Josep Capellà, explica el contingut de les últimes entrevistes 
mantingudes i que, essencialment, van lligades al desenvolupament d’alguns dels 
programes que té en marxa el Consorci: reunió a Serra de Daró (tenen un problema 
prioritari amb les inundacions del riu Daró a Les Gavarres i van apuntar a una col·laboració 
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amb aquest tema a més de la restauració de la illa de Canet); reunió amb el cap del servei 
de Patrimoni arquitectònic de la Direcció Gral. De Patrimoni Cultural (oferta 
d’assessorament als ens locals que formen part del Consorci per tal d’obtenir  Declaracions 
de béns culturals d’interès local (BCIL) o d’interès nacional en l’estratègia de recuperació i 
valorització del patrimoni cultural proposada pel Consorci (pàgina 41 del dossier); Sessió 
informativa FEDER 2002-2003 (a la Direcció General d’Ad. Local per explicar el tràmit dels 
ajuts); Reunió amb Fundació Natura (sobre temes de desenvolupament conjunt); reunió a 
Vilallonga de Ter (informativa per una plaça d’AODL per aquest ajuntament); Institut 
Català de Finances ( perspectives de crèdit per fer front a problemes de tresoreria per 
retard en el cobrament dels fons europeus. El Consell prendrà un acord en un altre apartat 
de la sessió); Departament de Treball (concessió d’una subvenció per a una estratègia 
d’educació ambiental). S’informa que l’empresa “La Vola” ja ha començat a treballar i el 
projecte es lliurarà pel febrer de l’any 2003, la resta de finançament del treball és possible 
que vagi a càrrec d’una empresa que pot ser FCC; reunió amb l’àrea de comunicació de la 
Fundació Natura (consens en l’estratègia de comunicació pel que fa a l’actuació conjunta 
del pantà de Can Gat); reunió amb la Fundació Territori i Paisatge (es preveu la signatura 
d’un conveni per l’any 2003 que reculli els compromisos a l’entorn del projecte de Bescanó 
i Sant Gregori); entrevista amb el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (presentació 
del Pla de dinamització turística de la conca del Ter – pàgina 48 i següents del dossier – 
amb la recomanació de que es presenti als ajuts que gestiona la “Secretaría General de 
Turismo” i la possibilitat d’inclusió d’algunes de les iniciatives del Pla dintre dels programes 
de dinamització del departament o de l’ICAE si hi ha iniciatives vinculades a l’energia. 
 
2.2. Donar compte dels convenis signats i previstos per signar: Diputació de 
Barcelona, Diputació de Girona, Fundació Agbar, ENDESA i A.C.A. 
 
En el cas del conveni amb ENDESA es comenta que malgrat els contactes el document 
encara està per signar. 
 
El sr. Francesc Camps comenta la seva preocupació per tal de tornar reemprendre el fil del 
contacte amb l’ACA pel tema de Colomers i s’acorda que s’aprofitarà la signatura del 
conveni amb l’Agència per tal de situar-hi aquest projecte (aportant documentació gràfica 
si convé). 
 
La sra. Isabel Salamaña també posa de manifest la importància de mantenir un contacte 
amb la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya per tal d’informar-la de les 
iniciatives del Consorci. El Consell de Govern acull molt bé aquesta iniciativa i s’acorda 
portar a terme aquest contacte. 
 
S’informa igualment de la signatura del Conveni amb la Diputació de Barcelona pel 
finançament del Consorci. Pel que fa al conveni amb la Diputació de Girona caldrà seguir 
treballant en el tema ja que de moment no s’ha pogut tancar l’acord. 
 
Es comenten els extrems relatius al conveni que es vol signar amb la Fundació Agbar i 
s’informa que en les pàgines 14 a 19 del dossier s’adjunta una proposta de conveni amb 
l’ACA, tot i que encara falta concretar si serà aquesta la manera de formalitzar l’encàrreg 
dels treballs que aquesta institució vol fer al Consorci. 
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2.3 Informar de la possibilitat d’obtenir un crèdit de l’Institut Català de 
Finances per a projectes Interreg i FEDER. 
 
Atesa aquesta possibilitat que es va sondejar en el contacte mantingut amb l’Institut, a 
proposta de la Presidència que accepta per unanimitat el Consell aquest adopta el següent 
acord: 
 
SOL·LICITUD D’UN PRÉSTEC A L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES PER 
PREFINANÇAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL FEDER 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci és la 
següent: 
 
En data 18 de juny de 2002 la Direcció General d’Administració Local va informar al 
Consorci Alba-Ter que el projecte “Consorci Alba-Ter: centre de transferència tecnològica 
als ens locals consorciats“ havia estat seleccionat dins la relació 2002-2003 que conté les 
actuacions amb cofinançament FEDER.  
 
El pressupost aprovat per a l’execució d’aquest projecte fou de 100.000 €, cofinançats en 
un 50% pel FEDER (50.000 €). 
 
El 9 de juliol de 2002, l’Institut Català de Finances (ICF) i el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals van signar un conveni per contribuir a l’execució dels projectes 
dels ens locals catalans que compten amb una subvenció del FEDER en el marc de 
l’objectiu 2. 
 
En base a la normativa del FEDER, cal haver efectuat prèviament la despesa per tal de 
poder rebre la subvenció corresponent. Aquest condicionant podria resultar en una manca 
de liquiditat del Consorci per fer front als pagaments necessaris per executar el projecte. 
 
Vista aquesta dificultat de disposar de la liquiditat suficient per a la correcta execució de 
les actuacions previstes en el projecte “Consorci Alba-Ter: centre de transferència 
tecnològica als ens locals consorciats“ i informat dels préstecs que ofereix l’Institut Català 
de Finances per prefinançar la subvenció del FEDER, 
 
D’acord amb la part expositiva, a proposta de la Presidència el Consell de Govern aprova 
per unanimitat els següents: 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’un préstec a l’Institut Català de Finances per prefinançar 
la subvenció del FEDER per al projecte denominat “Consorci Alba-Ter: centre de 
transferència tecnològica als ens locals consorciats”, amb l’acceptació de les condicions 
financeres a què està subjecte. L’import del préstec sol·licitat és de 50.000 € i es 
correspon amb l’aportació de la subvenció FEDER.  
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Segon.- Facultar al senyor Joaquim Vivas i Llorens, president del Consorci i al sr. Josep 
Capellà Hereu, gerent del Consorci, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per la 
realització de les gestions que facin falta. 
 
Tercer.- Facultar al president del Consorci per a l’acceptació del préstec, si la sol·licitud 
ha estat resolta favorablement, en el supòsit que el Consell de Govern no tingui previst 
reunir-se en breu, i presentar-ho per a la seva ratificació en la propera sessió que celebri. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Institut Català de Finances als efectes oportuns. 
 
 
 
2.4 Novetats sobre els projectes LIFE, Interreg IIIB Medoc i Interreg IIIA. 
 
Es comenta breument (seguint el quadre-resum que figura a les pagines 8 i 9 del dossier) 
que el projecte presentat a la convocatòria del LIFE-Medi Ambient no ha estat seleccionat. 
Pel que fa al projecte presentat a l’Interreg IIIA es comunica que ha estat seleccionat. No 
obstant això, el percentatge de la subvenció s’ha aprovat amb una reducció, passant 
aquest del 60% al 50% del pressupost. 
 
 
En relació al finançament de l’Interreg IIIB, el Consell de Govern acorda: 
 

COMPROMÍS DE COFINANÇAMENT DEL PROJECTE ANOMENAT BLUE (BUILD 
RIVER LANDSCAPE ACROSS UNITED EUROPE) QUE ES PRESENTA A LA 
INICIATIVA COMUNITÀRIA INTERREG IIIB MEDOCC 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci és la 
següent: 

El Consorci Alba-Ter participa com a soci d’un projecte de turisme sostenible anomenat 
Blue (Build river Landscape across United Europe) liderat per la D.G. de Cultura de la 
Regió de Llombardia (Itàlia). 

Aquest projecte es presenta a la convocatòria de la iniciativa comunitària Interreg IIIB 
Medocc, finançada amb fons FEDER. En el marc d’aquest projecte el Consorci Alba-Ter 
presenta un pressupost de 278.200 €. 

Atès que per al cas concret de l’Estat Espanyol, els fons FEDER financen en un 50% els 
projectes presentats.  

Atès que el 50% restant s’ha de garantir mitjançant un compromís financer a partir d’un 
acord del ple de la corporació municipal. 
 
D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència es 
demana al Consell de Govern i aquest adopta per unanimitat els següents: 
 
 



 6 

ACORDS 
 
 

PRIMER- Adoptar el compromís d’aportar 139.100 € per finançar el 50% del pressupost 
que el Consorci Alba-Ter presenta en el marc del projecte anomenat Blue (Build river 
Landscape across United Europe). 

SEGON- Facultar a la Presidència per a la signatura i realització de les gestions que facin 
falta. 

TERCER - Comunicar aquest acord a l’Autoritat de Gestió Medocc mitjançant tramesa del 
certificat d’aquest acord, als efectes oportuns i en el termini més breu possible. 
 
 
2.5 Execució del projecte FEDER: contractació d’un tècnic. 
 
Es dóna compte del Decret de 2 d’agost de 2002, pel qual es contracta mitjançant 
contracte laboral temporal a la sra. Montserrat Ventura i Pujolar per realitzar les tasques 
de responsable del projecte “Consorci Alba-Ter: Centre de transferència tecnològica al ens 
consorciats” finançat a través del FEDER. 
 
2.6 Sol·licituds de pròrrogues de les subvencions Aodl. 
 
Dintre d’aquest punt i a sol·licitud del President el Consell de Govern acorda: 
 

SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN AODL PER A 
L’ÀREA DE COMUNICACIÓ 

 

La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci és la 
següent: 

D'acord amb les línies estratègiques proposades en el Pla d'ordenació integral del riu Ter 
redactat en el marc del Projecte Alba-Ter/Ave, el Consorci Alba-Ter va definir l’any 2001 
un pla general per a l’àrea de comunicació, encara vigent. 

En aquest sentit, l'àrea de comunicació del Consorci Alba-Ter presenta els següents 
objectius: promoure la imatge institucional del Consorci Alba-Ter i divulgar-ne els valors; 
difondre els projectes i les accions que desenvolupi en el marc de l'aplicació de les 
propostes plantejades pel Pla d'ordenació integral del riu Ter i fomentar les accions que 
enforteixin la participació social. 

Després d’un any de funcionament de la senyora Glòria Francolí com a AODL, es considera 
del tot necessària la seva continuïtat i la pròrroga del contracte, per tal d'assolir els 
objectius proposats i poder consolidar així l'àrea de comunicació del Consorci Alba-Ter. 

Vistes les subvencions que ofereix el Departament de Treball, seria possible la contractació 
d'una persona per part del Consorci Alba-Ter, de manera que el Departament de Treball 
pagués el 80 % del seu cost salarial total fins a un límit de 17.343,38 Euros. 
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Atès que l'art. 298 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'art. 94 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de contractació temporal per raons 
d'urgència. 

 
D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència es 
demana al Consell de Govern que adopti els següents: 
 
ACORDS 
 

PRIMER- Acordar la pròrroga per un any del contracte de la sra. Glòria Francolí i Sanglas 
com a Aodl de l’àrea de comunicació del Consorci Alba-Ter, a partir del 3 de desembre de 
2002. 

SEGON- Sol.licitar per aquesta contractació una subvenció al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya de 17.343,38 Euros corresponent al 80 % del sou de que caldria 
pagar durant un any per prorrogar la contractació de la senyora Glòria Francolí i Sanglas,  
per continuar la realització de tasques de comunicació per al Consorci Alba-Ter. 

TERCER- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 20% 
de sou restant. 

QUART- Declarar la facultat d'aquesta Presidència per la signatura i realització de les 
gestions que facin falta i, en especial, la contractació per urgència del personal laboral 
temporal que correspongui un cop concedida la subvenció demandada. 

 

SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN AODL PER A 
L’ÀREA TÈCNICA 

 

La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci és la 
següent: 

 

D'acord amb les línies estratègiques proposades en el Pla d'ordenació integral del riu Ter 
redactat en el marc del Projecte Alba-Ter/Ave, el Consorci Alba-Ter va definir l’any 2001 
un pla general per a la coordinació dels serveis tècnics del Consorci Alba-Ter, encara 
vigent. 

Després d’un any de funcionament de la senyora Dolors Roset com a AODL responsable 
dels serveis tècnics, es considera del tot necessària la seva continuïtat i la pròrroga del 
contracte, per tal de continuar treballant en la consecució dels objectius proposats dins el 
pla elaborat pel Consorci. L’àrea tècnica és la columna vertebral del Consorci Alba-Ter ja 
que és la responsable d'endegar nous projectes, de realitzar actuacions concretes en el 
territori d'acord amb el Pla Estratègic i d'oferir suport tècnic als ens consorciats. 

Vistes les subvencions que ofereix el Departament de Treball, seria possible la contractació 
d'una persona per part del Consorci Alba-Ter, de manera que el Departament de Treball 
pagués el 80 % del seu cost salarial total fins a un límit de 23.308,42 Euros. 
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Atès que l'art. 298 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'art. 94 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de contractació temporal per raons 
d'urgència. 

  
D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència es 
demana al Consell de Govern que adopti els següents: 
 

ACORDS 

 

PRIMER- Acordar la pròrroga per un any del contracte de la sra. Dolors Roset i Pagès com 
a Aodl de l’àrea tècnica del Consorci Alba-Ter, a partir de l’1 de desembre de 2002. 

SEGON- Sol.licitar per aquesta contractació una subvenció al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya de 23.308,42 Euros, corresponent al 80 % del sou de que caldria 
pagar durant un any per prorrogar la contractació de la senyora Dolors Roset i Pagès, per 
la realització de tasques de coordinació de l'àrea tècnica durant l'any de durada de la 
subvenció AODL. 

TERCER- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 20% 
de sou restant. 

QUART- Declarar la facultat d'aquesta Presidència per la signatura i realització de les 
gestions que facin falta i, en especial, la contractació per urgència del personal eventual 
que correspongui un cop concedida la subvenció demandada. 
 
 
2.7 Estratègia d’educació ambiental. 
 
Tal com ja s’ha posat de manifest en l’apartat relatiu als diversos contactes mantinguts, el 
passat mes de juliol el Departament de Treball va informar al Consorci que li havia estat 
concedida una subvenció per portar a terme una estratègia d’educació ambiental a la 
conca del riu Ter. Es proposa encarregar a la consultora ambiental La Vola la redacció de 
l’estratègia i en breu es preveu formalitzar un contracte. 
 
 
2.8 Evolució dels projectes de recuperació de llocs emblemàtics: Pantà de 

Cal Gat, illa de Canet i Bescanó. 
 
Per part del Gerent del Consorci es comenten les diverses incidències en el 
desenvolupament d’aquests projectes. El projecte del Pantà de Cal Gat ja ha estat 
entregat al Departament de Medi Ambient i el projecte de Bescanó està pendent de la 
signatura del conveni amb la Fundació Territori i Paisatge. En els propers dies se’ns 
informarà sobre la resolució el projecte de l’Illa de Canet, presentat a la convocatòria 
d’ajuts per a espais PEIN del Departament de Medi Ambient.  
 
 
2.9 Patrimoni cultural: novetats sobre la sol·licitud d’un becari. 
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S’informa que encara està pendent de resolució la sol·licitud per poder disposar d’un 
becari per treballar en la línia del patrimoni cultural. 
 
2.10. Convocatòria d'una reunió de Consorcis de la conca del riu Ter i reunió del 
Consell Assessor. 
 
La sra. Glòria Francolí explica com s’ha desenvolupat la iniciativa que pretén convocar els 
diferents consorcis i les respostes obtingudes. Hi ha la proposta de fer la convocatòria al 
Parador de Sau i sota el tema de l’aprofitament turístic conjunt del territori del Ter. Convé 
aclarir bé l’objectiu de la trobada (presentació del Consorci Alba-Ter com a possible 
institució coordinadora i recerca de punts de col·laboració). En principi la trobada es 
proposarà per a principis d’octubre. 
 
Pel que fa al Consell Assessor hi ha alguns temes que convindria comentar-los. En principi 
sembla que el divendres dia 13 de desembre és una bona data per la convocatòria. Cal 
definir correctament el tipus de documentació que se’ls farà arribar amb caràcter previ. 
D’aquesta convocatòria se n’informarà al Consell amb anterioritat. 
 
 
2.11. Definir els termes del model de conveni per a Comunitats de Regants. 
 
Cal preparar un conveni genèric sense definir els condicionants de la col·laboració i 
s’enviarà per tal de que almenys consti l’oferta feta pel Consorci. 
 
 
2.12. Comunicació del Consorci al III Congreso Ibérico del Agua a Sevilla. 
 
Es comenten els extrems de la comunicació que es presentarà al Congrés i les persones 
que hi assistiran. 
 

 
3 Informe de secretaria: 
  
3.4 Ratificacions de convenis i decrets de presidència. 
 
Es ratifiquen els següents decrets: decrets de contractació menor amb la Fundació Natura 
per a la realització del projecte executiu del pantà de Cal Gat (vegeu les pàgines 34 a 37 
del dossier). 
 
 
4 Situació econòmica. 
4.4 Evolució del Pla de Tresoreria. 
 
La documentació consta al dossier de la trobada. El sr. Jordi Comas glossa breument el 
compliment de l’esmentat Pla. 
 
4.5 Aportacions dels ens consorciats. 
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El sr. Jordi Comas insisteix en la necessitat de que s’accelerin  les aportacions dels ens 
consorciats. 
 
4.6 Compensació de crèdits amb l'Ajuntament de Salt. 
 
S’informa que, tal i com s’havia acordat en l’anterior Consell de Govern, el mes de juliol es 
va efectuar la compensació de crèdits amb l’Ajuntament de Salt. 
 
5 Mocions o temes per urgència. 
 
No n’hi ha. 
 
6. Precs i preguntes. 
 
Dintre d’aquest apartat la sra. Isabel Salamaña planteja la possibilitat de concórrer al 
Premi Internacional sobre bones pràctiques (hàbitat-3). És una convocatòria d’ordre 
honorífic però que té un ampli ressò internacional. 
 
El sr. Josep Capellà planteja la possibilitat de fer una proposta de comunicació, la 
necessitat d’organitzar la periodicitat dels dies de reunió del Consell i la necessitat de 
definir l’estratègia a seguir en el tema del Patrimoni cultural. Pel que fa al tema de les 
seus del Consorci caldria recabar els informes i decidir (és una decisió de contingut més 
polític). 
 
Pel que fa al tema del patrimoni cultural el sr. Francesc Camps explica que s’ha redactat 
un document que defineix l’estratègia amb l’objectiu de tenir almenys una línia traçada 
(relacions estables amb el Museu Industrial del Ter, possibles línies de trobada amb la 
resta de museus del territori i altres línies d’intervenció en el patrimoni cultural de 
titularitat municipal). Caldria potser que el Consorci es comencés a implicar efectivament 
en actuacions relatives al patrimoni cultural (almenys facilitar la gestió administrativa de 
les declaracions de béns d’interès local o nacional). La intervenció en el tema de les 
colònies industrials és complicada però potser caldria intervenir en els temes sobre la seva 
titularitat. 
 
Respecte a la proposta de comunicació del sr. Josep Capellà, la sra. Glòria Francolí 
planteja la possibilitat de fer arribar els informes de gerència (en una versió reduïda) a 
tots els ens consorciats amb caràcter posterior a la celebració dels Consells de Govern. 
Aquesta informació es trametria via Internet per tal d’agilitzar la comunicació entre el 
Consorci i els ens consorciats. 
 
La sra. Remei Ferrer proposa que aquesta informació també es faci arribar als mitjans de 
comunicació locals en format molt reduït o concís per tal de que es pugui publicar. El 
Consell de Govern dóna el vist-i-plau a aquest seguit de propostes que tenen per objectiu 
la millora de la comunicació entre Consorci i els seus membres. 
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Finalment i pel que fa a la proposta de periodicitat de les reunions del Consell de Govern 
s’acorda que les convocatòries es facin cada dos mesos (la propera reunió es preveu per al 
dia 9 de novembre). 

 
 
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. 
 
 


