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

 
Número: 3/04 
Caràcter: Ordinari 
Data: 5 d’abril de 2004. 
Horari: de les cinc fins a dos quarts de set de la tarda. 
Lloc Casa de la Vila de l’Ajuntament de Salt.  
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. (President) 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara i Fernández 
Ajuntament de Ripoll: Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
 
Excusen l’absència: El senyor Pere Prat i Boix (Ajuntament de Manlleu), el senyor Ponç 
Feliu i Latorre (Ajuntament de Girona), el senyor Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de 
Vilallonga de Ter), el senyor Genís Dalmau i Burguès (Ajuntament de Torroella de 
Montgrí) i el senyor Jordi Fontàs i Mitjanas (Ajuntament d’Amer). 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Secretària –Interventora de l’Ajuntament de Celrà: Sra. Rosa Maria Melero  
 
Tècnics:   Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu i Gerent en funcions),  
Elisenda Currius i Soler (Tècnica de comunicació), Dolors Roset i Pagès (Directora de 
projectes). 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Preparació de l’Assemblea General. 
 
3. Aprovació del conveni amb la Fundació del Museu Industrial del Ter per a la cessió 

d’un despatx del museu com a seu administrativa del Consorci. 
 

4. Acord de sol·licitar dues subvencions al Departament de Treball per a la realització 
d’estudis de mercat i campanyes per a la promoció local. 
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5. Donar compte dels comptes generals de l’any 2003. 
 
6. Mocions o temes per urgència. 
 
7. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Amer, 5 d’abril de 2004). 
 
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 5 d’abril de 2004 (Amer) 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.- PREPARACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL. 
 
El consell de Govern debat llargament les diverses previsions pel que fa a l’Assemblea 
General del Consorci que es portarà a terme el dia 15 de maig a l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses. En concret es comenten les previsions d’assistència, el 
desenvolupament protocol·lari amb l’assistència del conseller de Medi Ambient, les 
possibilitats d’assistència del president o d’un diputat de la Diputació de Girona, les 
delegacions de vot per part dels ens integrants al Consorci i els diversos punts previstos 
a l’ordre del dia: benvinguda (a càrrec de l’alcalde amfitrió de Sant Joan de les 
Abadesses i del president del Consorci), acords d’admissió de nous membres 
(ajuntaments de Bordils, Anglès, Gualba i Verges), aprovació dels comptes generals del 
2003 (explicació prèvia a càrrec de la interventora sortint, senyora Anna Vilargonter, que 
també donarà compte de la liquidació d’aquell exercici) aprovació del pressupost pel 
2004 (en farà la presentació i les explicacions corresponents el senyor Josep Musellas i 
en llegirà la proposta la interventora entrant senyora Rosa M. Melero), modificació dels 
estatuts, l’aprovació de les normes de funcionament del Consell de participació (cal 
potenciar aquesta instància que ha d’esdevenir un fòrum de diàleg sobre temes d’interès 
del Consorci i que s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any), baixes de partides al 
pressupost del 2003 (ho comentarà la interventora sortint senyora Anna Vilargonter) i 
reconeixement d’obligacions al pressupost del 2004. 
 
El consell va debatre en extensió el contingut de les normes de funcionament del Consell 
de participació previst a la modificació dels estatuts del consorci,  acordant que el text 
revisat sigui presentat per part de la presidència per tal que l’Assemblea el pugui 
aprovar. 
 
També es van comentar els quòrums d’assistència necessaris per l’efectiva constitució 
de l’Assemblea i l’adopció dels acords, així com el contingut de les partides 
pressupostàries incloses al pressupost del 2004. Així mateix es va determinar el 
contingut de la documentació que es lliurarà a tots els assistents a l’Assemblea. 
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Pel que fa a l’informe de gestió a presentar davant de l’Assemblea es va acordar que 
s’introduís per part del president i que s’exposés per part del gerent en funcions senyor 
Jordi Comas. Un altre tema tractat pel Consorci dintre d’aquest punt va ser el de la 
possibilitat d’establir un mecanisme que clarifiqui el cobrament de les quotes dels 
ajuntaments dintre del primer trimestre de cada any. 
 
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ DEL MUSEU INDUSTRIAL 
DEL TER PER A LA CESSIÓ D’UN DESPATX DEL MUSEU COM A SEU 
ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI 
 
Per part del president s’informa del contingut del conveni que consta a l’expedient i que 
recull els principals pactes amb la Fundació del Museu Industrial- Can Sanglas de 
Manlleu a fi de què la unitat administrativa del Consorci s’encabeixi, a partir d’ara a les 
dependències del MIT a Manlleu. Es comenten els extrems relatius a l’import de la 
compensació per l’ocupació d’aquests espais i la necessitat i conveniència del marc de 
relació que s’estableix entre el Consorci i el Museu Industrial i en especial el seu Centre 
d’Estudis dels Rius Mediterranis. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat el text del conveni i faculta el president del 
consorci per a la seva signatura  
 
4.- ACORD DE SOL·LICITAR DUES SUBVENCIONS AL DEPARTAMENT DE 
TREBALL PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE MERCAT I CAMPANYES PER A 
LA PROMOCIÓ LOCAL. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat les sol·licituds de subvenció següents:  
 
-Estudi de mercat: inventari de patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua del riu Ter. 
-Estudi de mercat: la importància dels espais fluvials com a pols d’atracció turística a 
Europa. 
 
5.- DONAR COMPTE DELS COMPTES GENERALS DE L’ANY 2003. 
 
El Consell de Govern pren en consideració els comptes generals elaborats per l’exercici 
2003 i els aprova a fi de què puguin ser presentats davant de l’Assemblea general. 
 
6.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 

 
Dintre d’aquest punt s’acorda donar compte a l’Assemblea General de les Jornades sobre 
el riu Ter que s’organitzaran el mes de novembre. 

 
En relació als premis per treballs de recerca sobre l’àmbit fluvial es comenta que entitats 
financeres amb qui s’ha contactat per tal de finançar aquesta iniciativa no s’han mostrat 
interessades a participar-hi, de manera que buscaran altres possibilitats de patrocini per 
a l’any vinent. 
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També es comenten algunes notícies publicades sobre el tema de la reivindicació del 
cabal ecològic del riu i les principals conclusions del contacte mantingut amb el conseller 
de medi ambient en relació a temes que està desenvolupant el Consorci. 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha intervencions dintre d’aquest punt ja que en el transcurs de la sessió ja s’han 
produït les intervencions necessàries per l’aclariment dels diversos temes tractats. 
 
 
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. 


