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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 4/03 
Caràcter: Ordinari 
Data: 16 de desembre de 2003. 
Horari: de les cinc de la tarda a les set del vespre. 
Lloc:  Casa de la Vila de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter.  
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. (President) 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa. 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix.  
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès  
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sr. Joan Busquets 
 
 
Excusen l’absència la senyora Carme Brugarola (Ajuntament de Ripoll) i els senyors Ponç 
Feliu (Ajuntament de Girona) i Jordi Fontàs (Ajuntament d’Amer). 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Tècnics:   Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu i Gerent en funcions),  
Elisenda Currius i Soler (Tècnica de comunicació), Montse Ventura i Pujolar, tècnica 
adscrita a l’àrea de desenvolupament GIS i Dolors Roset (Directora de projectes). 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informe de presidència. 
3. Evolució dels projectes per àrees de treball (projectes en execució i nous projectes). 

3.1. Promoció econòmica i turisme. 
3.2. Patrimoni cultural. 
3.3. Patrimoni natural. 
3.4. Sensibilització i educació ambiental. 

4. Reunions territorials i adhesions de nous ajuntaments. 
5. Presentació d’una proposta al 5è concurs de bones pràctiques – Dubai 2004. 
6. Situació econòmica. 
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6.1 Aportacions dels ajuntaments i consells comarcals. 
6.2 Finançament de l’estructura del consorci i elaboració del pressupost del 2004. 

7. Informe de secretaria: ratificacions i propostes d’acords. 
8. Mocions o temes per urgència. 
9. Precs i preguntes. 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Salt, 21 d’octubre de 2003). 
 
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 21 d’octubre de 2003 (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. 
 
Es fa constar que com a suport als temes que es tractaran a la reunió es lliura a tots els 
assistents un dossier que porta per indicació: “Consell de Govern Consorci Alba-Ter 
Vilallonga de Ter 16 de desembre 2003” i que recull la informació relativa a cada punt 
de l’ordre del dia. Per tal de no duplicar aquesta informació, en aquesta acta s’anirà fent 
referència als diversos apartats d’aquest dossier quan s’escaigui. 
 
2.- INFORME DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president fa un repàs de les primeres actuacions d’aquest nou consell de govern i diu 
que fins ara s’han assolit els objectius que s’havien fixat inicialment per aquests primers 
mesos d’actuació. Es comenta que queda pendent activar les entrevistes amb la 
Generalitat (s’haurien de concretar per principis del 2004). També s’esmenta el detall de 
les principals entrevistes mantingudes (Dip. de Girona i BCN per tal de concretar els 
convenis) i que es recolliran en els apartats corresponents de l’ordre del dia. 
 
Seguidament el sr. President comenta que els següents punts de treball encarregades 
des de l’elecció del nou Consell. 
 
3.- EVOLUCIÓ DELS PROJECTES PER ÀREES DE TREBALL (PROJECTES EN 
EXECUCIÓ I NOUS PROJECTES).  
 
3.1 Promoció econòmica i turisme. (pàg. 1 a 5 del dossier) 
 

Pla de dinamització Turística 

S’informa que des de Turisme (Sr. Civit) no es veu clar presentar aquest pla perquè 
des de la Generalitat prefereixen parlar amb un sol interlocutor. Per aquest motiu es 
va aprofitar la Fira Agrotur per dinar amb el Sr. David Martín (coordinador d’Àrees de 
la Subdirecció General de Qualitat i Innovació Turística del Ministerio d’economia).  
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En aquesta entrevista el Sr. David Martín va comentar que un pla de dinamització 
sempre s’ha de tramitar a través de la Generalitat i que des del Ministeri, 
directament poden oferir el seu ajut amb temes referents a assistència tècnica. 
D’altra banda va assenyalar que una altra via per entrar el pla de dinamització és 
fer-ho de la mà d’un soci espanyol. David Martín va recomanar, si treballem en 
aquesta línia, buscar un soci asturià. A finals de gener a Madrid hi ha el FITUR i es 
creu que pot ser un bon marc per trobar un partenair. 
 

El sr. Genís Dalmau exposa la seva opinió en turisme. Ell es partidari de començar a 
actuar i començar ja. Proposa sondejar el mercat a través de: 
- Fam Trips: Familiarització d’operadors. 
- Press Trips: Familiarització de premsa. 
- Workshops: empreses turístiques de la zona amb operadors. Simulen la confecció 

de paquets turístics. 
 
El Conseller Genís  veu imprescindible crear opinió i creu que aquesta via és la més 
ràpida i convenient. Tot aquest tema es gestiona a través de la Oficina espanyola de 
turisme (a nivell internacional) o la oficina de turisme de Catalunya (a nivell 
nacional). 
 
Encetat un llarg debat sobre la millor estratègia en matèria de turisme el Consell de 
Govern decideix finalment que es farà una reunió informal expressa i monogràfica 
per parlar sobre turisme on es convocarà, insistint en el caràcter voluntari d’aquesta 
assistència, a tots els consellers i, de moment, s’acorda: 
. Es contactarà amb la Generalitat per saber si ja han elegit algun PDT i quin ha 
estat.; es buscarà finançament per desenvolupar el PDT; s’estudiarà la possibilitat de 
treballar amb un soci espanyol i es farà una carta al sr. D. Martín per agrair 
formalment la visita. 

 
3.2 Patrimoni cultural (pàg. 6 a 14 del dossier) 
 

INTERREG IIIB Medoc 
Fons europeu per la recuperació de patrimoni cultural. El projecte s’iniciaria el juny 
del 2004. 
 
Ratificació del Decret de Presidència que porta per títol: “Acord de 
cofinançament del Projecte anomenat BLUE (Building River Landscape Across United 
Europe) que es presenta a la iniciativa comunitària Interreg IIIB MEDOC” 
 
Tal com es preveia a l’apartat tercer de l’esmentat Decret de 24 de novembre de 
2003, el Consell de Govern aprova per unanimitat la  seva ratificació. 
 

 
3.3 Patrimoni natural.  (pàg. 15 a 38 del dossier) 
 
Dintre d’aquest apartat els principals temes tractats i conclusions operatives decidies 
són: 
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PANTÀ DE CAL GAT 
- Inauguració a la primavera. 
- Edició d’un díptic. Cal dissenyar-lo acuradament. Haurà de ser el model a seguir per la 
resta de material que editi el consorci. – Coherència per reforçar la comunicació. 
- Barana de protecció: Plàstic no. Es proposa continuar amb la canya que ja hi ha en un 
tram. 
- Conveni manteniment amb aj. de St. Joan : bàsic, el president assenyala que no 
s’inaugurarà l’actuació sense aquest conveni firmat. Es creu que s’ha de mirar molt bé el 
què diu el conveni. S’haurà d’estructurar com un lliurament d’obra (el Consorci s’eximeix 
de responsabilitat). 
 

FUNDACIÓ DE TERRITORI I PAISATGE 
S’ha presentat el projecte de l’Illa de Canet per aconseguir finançament per la redacció 
del projecte executiu a través de la convocatòria feta per aquesta Fundació. S’ha de 
tenir en compte que l’Illa de Canet és l’únic PEIN que tenim al riu Ter. 

 

VILALLONGA DE TER 
Dintre d’aquestes iniciatives, el Regidor de Vilallonga exposa l’interès del seu Municipi 
per recuperar un espai d’interès natural i cultural. Diu que entregarà la documentació 
(memòria) a la Sra. Dolors Roset perquè en faci l’estudi i es pugui tenir en compte per 
properes actuacions del Consorci. 
 
PROJECTE PRESENTAT A LA CONVOCATÒRIA FEDER 2004-2005. 
 
El Consell de Govern pren nota del les actuacions incloses dintre d’aquesta petició 
d’ajuts europeus (Campdevànol, Ripoll, Torelló Sant Julià de Llor i Bonmatí i Torroella de 
Montgrí) i dels contactes mantinguts per la seva presentació a la Direcció General 
d’administració local encarregada de la selecció. 
 
3.4 Sensibilització i educació ambiental. (pàg. 39 a 46 del dossier) 
 
ATLES – Conclusions: es recorda al tècnics la necessitat de mantenir molt informats a 
AGBAR. Es comenta que l’atles ha de convertir-se amb la carta de presentació del 
Consorci Alba-Ter i es debat el ritme d’execució d’aquest treball. 

 

JORNADES SOBRE EL RIU TER – L’objectiu no és fer possible unes jornades amb grans 
exposicions o conferències sinó proposar un àmbit de recull, exposició i debat sobre 
possible execució de tota mena d’iniciatives socials i/o locals sobre el territori fluvial del 
riu Ter. Conclusions: caldrà buscar finançament. Es proposen diferents empreses 
privades per contactar (Nestlé, Piara, Gas Natural, Cam) i es proposa la confecció d’un 
petit dossier de presentació de les jornades que serveixi també per lliurar quan es cerqui 
esponsorització. 
 
INFOTER ONLINE – Es comenta el nou enfocament que es pensa donar a aquesta eina 
facilitant la seva difusió a través d’Internet ja que suposa un canvi positiu. S’ha 
encarregat el disseny del nou format i es preveu que a principis de 2004 ja es pugui 
enviar el primer butlletí online. 
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El President sr. F. Camps aprofita l’avinentesa per donar la benvinguda, en nom del tots 
els membres del Consell, a la nova tècnica responsable de comunicació sra. Elisenda 
Currius i Soler desitjant-li una bona tasca. 
 
 
4.- REUNIONS TERRITORIALS I ADHESIONS DE NOUS AJUNTAMENTS. (pàg. 
47 a 54 del dossier) 
 
Es fixa l’objectiu que no és altre que el de contactar amb tots els ajuntaments que 
encara no estan adherits. 
 
Es comenten les activitats de l’equip tècnic del Consorci i l’estat d’adhesions al mateix 
així com els contactes mantinguts per tal d’anar avançant en aquest objectiu (pàg. 47 a 
54 del dossier) 
 
5.- PRESENTACIÓ D’UNA PROPOSTA AL 5è CONCURS DE BONES PRÀCTIQUES 
– DUBAI 2004. (pàg. 55 a 60 del dossier) 
 
Es remarca que és un premi pel reconeixement de l’entitat i es debat les seves 
característiques i condicions així com el contacte mantingut per la seva consideració. 
 
El Consell de Govern acorda per unanimitat aquesta presentació i que així es notifiqui bo 
i autoritzant que es confeccioni la documentació necessària. 
 
6.- SITUACIÓ ECONÒMICA. (pàg. 61 a 68 del dossier) 
 
6.1 Aportacions dels ajuntaments i consells comarcals. 
 
La major seguretat jurídica del tema passa per l’adopció d’acords que s’hauran de 
prendre a la propera assemblea general. S’acorda que es treballarà una proposta per tal 
de que el Consell hi dongui el vist-i-plau prèviament a la presentació al plenari. Els 
principals extrems haurien d’anar per: pagament de la quota al primer trimestres / 
semestre de l’any i acord de no augmentar la quota, però es proposarà pagar pels 
serveis a través de deixar al Consorci un % de la subvenció amb què es financi 
l’actuació. 
 
Subvenció concedida per la Diputació de Girona.- 
 
Es dóna compte d’aquesta concessió i s’acorda l’aprovació del Conveni que la regula tot 
facultant al President per la seva signatura. 
 
Resolució en relació a les subvencions AODLs.- 
 
Es dóna compte de la resolució per la qual el Departament de Treball aprova les 
subvencions anuals dels costos de contractació laboral dels dos AODLs, Sres. Dolors 
Roset i Elisenda Currius. 
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Es valoren positivament els contactes mantinguts amb les Diputacions de Girona i 
Barcelona per tal de consolidar unes aportacions al funcionament ordinari del Consorci. 
Hi ha bona predisposició. En el cas de Barcelona l’ajut s’haurà de vehicular 
previsiblement a través dels Pactes Territorials. 
 
El sr. P. Prat demana que consti en acta la felicitació als tècnics del Consorci i, en 
especial al gerent en funcions sr. J. Comas, per la qualitat del treball que es va lliurar 
com a complement a la petició d’ajut.  
Es comenta la necessitat d’assegurar una major proximitat a Girona de les tasques 
d’intervenció amb una major implicació per part de la persona que n’assumeix a hores 
d’ara les funcions i que ja ha manifestat el seu desig de servei prioritari a l’ajuntament 
de Manlleu. S’apunta la possibilitat de que es faci càrrec d’aquestes funcions la 
secretària interventora de l’ajuntament de Celrà. 
 
També s’apunta que es vol deixar resolt la redacció d’un conveni per les seus (Manlleu i 
Salt) i que s’han de cuidar molt les relacions amb tots els patrocinadors i col·laboradors 
del Consorci fent atenció al tema de  protocol de la qual cosa n’hauria de tenir una cura 
especial la tècnica de comunicació. 
 
 
6.2 Finançament de l’estructura del consorci i elaboració del pressupost del 

2004. 
 
Es dóna compte de les previsions econòmiques que es manegen a  hores d’ara i que, de 
confirmar-se, poden significar un canvi en la tendència fins ara endèmica de dificultats 
en el manteniment de l’estructura ordinària del Consorci. 
 
7.- INFORME DE SECRETARIA: RATIFICACIONS I PROPOSTES D’ACORDS. 
 
El secretari dóna compte dels principals acords pendents de ratificació i que el Consell ja 
ha considerat en els apartats anteriors així de que no en resten de pendents en aquests 
moments. 
 
8.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No n’hi ha 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia es tracten aquests punts: 
 
1.- Sessions ordinàries del Consell de Govern: A proposta del Sr. P. Prat es demana que 
es tingui en compte les sessions plenària i de Comissions informatives establertes per 
l’ajuntament de Manlleu. S’acorda que es procurarà fer les reunions durant la primera 
setmana del mes ja que no coincideix amb la majoria de sessions d’òrgans col·legiats de 
membres del Consorci. Es procurarà que aquestes trobades no tinguin una durada més 
enllà de les dues hores.  La propera trobada té les condicions de convocatòria següents: 
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Dia: Dimarts 3 de febrer 2004 
Lloc: Torroella de Montgrí – Can Quintana. 
Hora: 17.00h 
 
2.- Dossier de les trobades del Consell: s’acorda que els serveis tècnics del Consorci 
estudiïn la possibilitat de fer-lo arribar prèviament a la convocatòria de manera 
electrònica (el format paper es mantindria pel moment de la trobada). 
 
També s’hauria d’estudiar la possibilitat de que a través de l’Infoter es pogués passar un 
resum de les trobades del Consell així com el dossier que es lliura en cada sessió a tots 
els ens consorciats. 
 
3.- Convocatòries d’ajuts: a proposta del sr. Busquets s’acorda que es faci arribar la 
documentació a tots els ens consorciats a través de l’INFOTER. 
 
4.- Recull de premsa: caldria adjuntar-hi les notícies relacionades amb el Ter. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les set 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 i pel Secretari que en dona fe. 

 


