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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 02/05 
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 d’abril de 2005 
Horari: de ¼ i 5 minuts de 5 a 2/4 de 7.  
Lloc:  Ripoll 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Maria Pujadas i Ferrer (en substitució de la senyora Remei 

Ferrer i Costa) 

Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Ripoll: Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas 
Ajuntament de Vilallonga: Sr. Joan Busquets i Xambó. 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara  
 
Excusen l’absència: els senyors Genís Dalmau i Burguès (Ajuntament de Torroella de 
Montgrí),) i Pere Prat i Boix (Ajuntament de Manlleu). 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora: 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) i la Sra. Teia Puigvert (Tècnica de projectes). 
 
Es fa constar també que assisteix el gerent del Pla de Foment Turístic senyor Josep 
Capellà i Hereu.  
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Valoració de l’Assemblea General i dels actes sobre el premi de Dubai i la signatura 

del conveni per al Pla de Foment Turístic. 
3. Informe sobre la primera reunió de la comissió de seguiment del Pla de Foment 

Turístic i estat actual d’aquest projecte. 
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4. Ratificacions de decrets de presidència (sol·licituds d’ajuts al Departament de 
Treball, sol·licitud d’ajut al Departament de Medi Ambient i sol·licitud d’ajut a la 
Diputació de Girona per editar un llibre). 

5. Estat actual dels projectes i reunions realitzades per àrees de treball: patrimoni 
natural, patrimoni cultural, comunicació i sensibilització. 

6. Organització d’un curs d’estiu a la Universitat de Girona. 
7. Al·legacions a la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000. 
8. Situació actual dels ens adherits: visites a ajuntaments riberencs no consorciats i 

comentar els casos particulars de Sarrià de Ter i Camprodon 
9. Mocions o temes per urgència. 
10. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Bescanó, 17 de febrer de 2005). 
 
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 17 de febrer de 2005 (Bescanó) 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 Ripoll 
28 d’abril de 2005” 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.- VALORACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL I DELS ACTES SOBRE EL PREMI DE 
DUBAI I LA SIGNATURA DEL CONVENI PER AL PLA DE FOMENT TURÍSTIC. 
 
El Consell fa una valoració molt positiva de l’assemblea general i dels actes annexes. En 
destaquen l’assistència nodrida de membres del Consorci i l’encert de fer coincidir varis 
actes així com la tria d’un lloc emblemàtic i que suposi un atractiu. 
 
El senyor Josep Musellas posa de manifest algunes mancances de convocatòria dintre d’un 
format que, en línies generals, li va semblar molt correcte. 
 
Es valora positivament també el protocol i l’acte de presentació del premi Dubai així com 
l’acte de signatura del Pla de Foment Turístic. 
 
3.- INFORME SOBRE LA PRIMERA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL PLA DE FOMENT TURÍSTIC I ESTAT ACTUAL D’AQUEST PROJECTE. 
 
El senyor Josep Capellà explica de forma pormenoritzada el contingut del pla així com les 
gestions que s’han portat a terme fins ara per tal de fer-lo operatiu.  
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El dossier de la sessió recull a les pàgines 3 a 11 les accions programades dintre del pla de 
foment i els seus objectius, cost, durada i procediment. El document que es lliura als 
membres del consell també inclou la taula de resum de les actuacions previstes dintre del 
pla de foment turístic per l’anualitat del 2005 i la despesa prevista per fer-hi front. En 
annex també s’inclouen les actuacions complementàries del pla. 
 
El Consell debat de forma extensa els continguts del pla i el seu cost així com els 
contactes mantinguts fins ara per començar-lo a posar en funcionament. 
 
S’apunta la possibilitat de signar un conveni amb el consorci “Vies verdes” per tal de 
concretar els ajuts per l’obertura i rehabilitació de camins. El Consell debat també de 
forma específica el finançament d’algunes accions mitjançant despeses pluriannuals. 
 
El senyor Musellas demana que consti en acta el seu advertiment que, si no es fa una 
acció exhaustiva i eficaç en la recerca de participants en el cofinançament del pla, es 
produirà, amb tota probabilitat, la pèrdua d’una part de la subvenció. 
 
Finalitzant el debat de la necessitat de tractament monogràfic del tema del pla de foment 
(actuacions i finançament) es proposa la convocatòria d’una reunió tècnica a Manlleu el 
dia 2 de juny d’enguany. El Consell també concreta les feines que cal tenir definides per a 
aquesta sessió monogràfica (iniciatives sobre el territori, Teia-Dolors; contactes 
diputacions, Francesc Camps i Josep Capellà; contactes amb ajuntaments, Jordi Comas). 
 
4.- RATIFICACIONS DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA (SOL·LICITUDS D’AJUTS AL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, SOL·LICITUD D’AJUT AL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT I SOL·LICITUD D’AJUT A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER EDITAR UN 
LLIBRE). 
 
Els decrets que es proposen per la ratificació del Consell de Govern figuren a les pàgines 
13 a 17 del dossier de la sessió i tenen a veure amb:  
 

- Sol·licitud de subvenció al Departament de Treball pel disseny i edició de material 
gràfic per a la difusió del Consorci Alba Ter. 

- Sol·licitud de subvenció al Departament de Treball per a la realització d’un estudi 
de mercat en finalitats turístiques. 

- Sol·licitud d’una subvenció a la Direcció General de Medi Natural per executar una 
actuació destinada a valoritzar l’ús públic de l’illa de Canet. 

- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per publicar el llibre “El tresor del 
Ter”. 

 
Considerades totes aquestes resolucions el Consell de Govern les ratifica per unanimitat. 
 
5.- ESTAT ACTUAL DELS PROJECTES I REUNIONS REALITZADES PER ÀREES DE 
TREBALL: PATRIMONI NATURAL, PATRIMONI CULTURAL, COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ. 
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El resum dels temes tractats dintre d’aquest punt es recull a les pàgines 18 a 48 del 
dossier de la sessió. 
 
En el debat d’aquest punt es destaca l’acord del Consell de Govern d’exigir, com a condició 
per incloure projectes municipals a les iniciatives que desenvolupa el consorci, el fet de 
que s’adoptin acords plenaris de cofinançament i delegació d’execució a favor del Consorci 
Alba-Ter. 
 
Dintre d’aquest punt el Consell també debat la situació particular d’alguns ajuntaments 
que mostren reticències o han demanat la seva desvinculació del consorci. Es comenten 
les accions a emprendre per donar una millor informació a aquests ajuntaments. 
 
Seguidament el consell fa una repàs exhaustiu dels projectes presentats per tal de ser 
inclosos dintre del finançament de l’INTEREG IIIA a través del Consorci Alba-Ter 
(Vilallonga de Ter, Campdevànol, Manlleu, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Julià de 
Ramis, Celrà, Verges, la Tallada d’Empordà i Ullà).  
 
També es fa una valoració positiva de la reunió del comitè organitzador del 150è 
aniversari de les colònies industrials, així com de les principals conclusions i actuacions 
previstes dintre d’aquesta iniciativa. 
 
Es valora també l’informe tècnic sobre els valors del llibre “El Tresor del Ter” i que forma 
part del projecte presentat a la convocatòria de subvenció de la Diputació de Girona. 
 
També es dóna compte de l’activitat de sensibilització i educació ambiental al pantà de Cal 
Gat i del material per difondre i explicar l’activitat del consorci que s’ha presentat a la 
convocatòria d’ajuts del Departament de Treball. 
 
 
6.- ORGANITZACIÓ D’UN CURS D’ESTIU A LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 
La informació d’aquesta iniciativa es recull a les pàgines 44 a 48 del dossier de la sessió. 
 
La senyora Dolors Roset explica el contingut d’aquest curs d’estiu que té per objecte 
l’estudi de la gestió integral de les conques fluvials i comenta en detall el programa de les 
jornades. El Consorci Alba-Ter participarà activament en l’organització, continguts i 
docència del curs. 
 
7.- AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA NATURA 2000 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que se sotmet a la consideració del Consell d’acord 
amb els termes següents: 
 
“El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter havent examinat la proposta d’ampliacions de 
la Xarxa Natura 2000 presentada a exposició pública el mes de febrer d’enguany i havent 
analitzat la cartografia i la documentació de la proposta catalana acorda seguidament i per 
unanimitat: 
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Primer.- Aprovar les al·legacions i consideracions a la proposta catalana d’ampliació de la 
Xarxa Natura 2000 que es detallen en el document “Al·legacions a la proposta catalana 
d’ampliació de la Xarxa Natura 2000” i que resumidament proposen: 
_La inclusió de la totalitat dels rius Ter i Freser. 
_La inclusió d’un àmbit fluvial que inclogui com a mínim la zona de servitud. 
_La inclusió d’espais naturals amb valors naturals qualificats i/o lligats a la dinàmica fluvial. 
 
Segon.- Adjuntar el document elaborat per l’àrea tècnica del Consorci Alba-Ter 
“Al·legacions a la proposta catalana d’ampliació de la Xarxa Natura 2000” que serveix de 
base a les al·legacions que es presenten. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a la Direcció General de Medi Natural del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Francesc Camps explica les raons que justifiquen 
l’oposició del consorci amb el redactat de la proposta d’ampliació de la Xarxa Natural 2000 
d’acord amb l’informe emès pels tècnics de l’entitat i que serveixen de justificant a la 
mateixa. 
 
S’acorda fer arribar el text de la proposta a tots els ens consorciats a fi de que s’hi 
adhereixen o,  millor, n’aprovin una d’específica en el mateix sentit. Es farà arribar el 
model d’acord a tots els ajuntaments. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat l’acord anterior. 
 
 
8.- SITUACIÓ ACTUAL DELS ENS ADHERITS: VISITES A AJUNTAMENTS 
RIBERENCS NO CONSORCIATS I COMENTAR ELS CASOS PARTICULARS DE 
SARRIÀ DE TER I CAMPRODON. 
 
Es dóna compte de l’estat de les aportacions dels ens consorciats durant l’any 2005 i es 
comenten els casos concrets dels ajuntaments de Sarrià de Ter i Camprodon. 
 
S’acorda fer els contactes necessaris amb aquests ajuntaments a fi de trobar una solució a 
les aportacions pendents. Per part del secretari del consorci es dóna compte de la previsió 
estatutària que vincula la baixa dels ens consorciats amb el pagament de les quotes 
pendents. 
 
El Consell de Govern també comenta la possibilitat de girar visita a tots els ajuntaments 
que encara no formen part del consorci tot i ser riberencs del Ter i del Freser. 
 
9.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest punt el consell de govern aprova per unanimitat el document que porta 
per títol “Proposta del Consorci Alba-Ter a la Generalitat de Catalunya”. Aquest document 
es recull a les pàgines 53 a 68 del dossier de la sessió i constitueix el document de base 
per justificar l’adhesió i integració de la Generalitat de Catalunya, a través d’alguns dels 
seus departaments al Consorci Alba-Ter. 
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El document que s’aprova conté les propostes específiques de col·laboració del consorci 
amb la Generalitat de Catalunya. Es valora molt positivament la iniciativa d’integració de la 
Generalitat al consorci per quan pot suposar un punt d’inflació en el treball que s’està 
portant a terme des de aquest ens. D’acord amb les indicacions de la secretaria del 
consorci en ordre a les previsions estatutàries, es valora el tràmit a seguir per tal de fer 
efectiva l’entrada de la Generalitat al consorci. 
 
Dintre d’aquest punt també es tracta a proposta del senyor Francesc Camps de la 
possibilitat d’establir convenis de col·laboració amb els consorcis de turisme d’Osona i el 
consorci de Vies Verdes. Es presentarà informe específic relatiu a aquesta proposta. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Dintre d’aquest apartat el senyor Joan Busquets posa sobre la taula les possibilitats que hi 
hauria de què el Consorci Alba-Ter s’impliqués en l’adquisició del castell i closes de La Sala 
i explica que aquest és un element de patrimoni cultural important que està patint un 
procés de degradació que cal tenir en compte. Es comenten les diverses possibilitats 
d’actuar institucionalment davant d’instàncies com ara la Fundació Territori i Paisatge. 
 
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. 
 


