
 

 

 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA TER 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 01/01 

Caràcter: Ordinari 

Lloc: Casa de la Vila de l’Ajuntament de Celrà 

Data: 7 d’abril de 2001 

Horari: de les deu del matí a dos quarts d’una de la tarda. 

 

 

Composició 

 

Hi assisteixen: 

 

Ajuntament de Bescanó: Sr. Xavier Soy (alcalde) 

Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps (alcalde) 

Ajuntament de Manlleu: Sr Ramon Sitjà (president del consorci) Sr. Joaquim Vivas 

(alcalde) i Sr. Lluís Mundet (regidor) 

Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña (regidora) 

Ajuntament de Ripoll: Sr. Joan Casas (regidor) 

Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Lluís Batllori (regidor) 

Ajuntament de Salt: Sr. Joan Jordà (cap de gabinet) 

 

Secretari accidental: Antoni Calpe i Jordà (interventor del consorci) 

Tècnics: Josep Capellà (gerent del consorci) i Jordi Comas (director tècnic 

administratiu). 

 

Ordre del dia 

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2.- Informe de la presidència 

 2.1.- Presentació de l’informe final a Brussel.les. 

 2.2.- Informe de la gerència. 

 2.3.- Informe sobre les presentacions als ajuntaments consorciats. 

 2.4.- Informe sobre els projectes presentats en el marc del mecanisme financer    

                  de l’espai econòmic europeu. 

3.- Convocatòria de l’Assemblea General 

 3.1.- Preparació de la candidatura del nou Consell de Govern. 

 3.2.- Modificació dels estatuts. 

4.- Evolució del projecte 

 4.1.- Aprovació de l’equip del Pla estratègic i pressupost. 

5.- Situació econòmica 

 5.1.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2000. 

 5.2.- Aportacions dels ens consorciats per a l’any 2001. 

 5.3.- Preparació del pressupost per a l’any 2001. 

 5.4.- Preparació de la plantilla per a l’any 2001. 



6.- Informe de secretaria 

 6.1.- Últimes adhesions. 

 6.2.- Donar compte de la contractació del nou AODL i de la baixa de Iolanda 

                  Molas. 

 6.3.- Aprovació de les dietes de presidència. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Abans de començar pròpiament la sessió, el president justifica l’absència del secretari 

del consorci sr. Alfons Giol i Amich per problemes de salut i comunica que les funcions 

de secretari d’aquesta sessió les realitzarà l’interventor del consorci sr. Antoni Calpe i 

Jordà. 

 

El president també anuncia el contingut de l’ordre del dia de la sessió i el justifica. 

 

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

ANTERIOR (Celrà, 11 d’octubre de 2000). 

 

Per part del secretari del consorci es pregunta als membres del Consell de Govern si hi 

ha cap objecció a l’esborrany del text de l’acta de la sessió del Consell de Govern del 

dia 11 d’octubre de 2000 (Celrà). Atès que cap dels assistents oposa cap objecció al 

redactat de l’esmentat esborrany, l’acta es dóna aprovada per unanimitat. Tot seguit el 

president ordena la transcripció de l’acta al llibre corresponent. 

 

2.- INFORME DE LA PRESIDÈNCIA 

 

2.1.- Presentació de l’informe final a Brussel.les 

 

El president informa que la documentació del projecte Alba Ter ha estat presentada a 

Brussel.les. De la dita documentació posa a disposició dels membres del Consell de 

Govern una còpia per al qui la vulgui examinar i comunica que a finals d’abril vindrà 

una persona per revisar la documentació original, bàsicament la corresponent a la 

informació econòmica i financera. 

 

2.2.- Informe de la gerència 

 

El gerent informa sobre les entrevistes i actuacions realitzades des del mes d’octubre 

fins a finals del mes de març. 

 

Així mateix explica que bàsicament s’ha treballat en la preparació de la documentació 

de les tasques que s’han realitzat al llarg de la vida del projecte Alba Ter per configurar 

els annexos a l’informe final. Paral.lelament a la preparació de la documentació final del 

projecte també s’ha treballat en el tancament econòmic i financer del mateix, en què es 

posa de manifest el cofinançament que s’ha realitzat entre administracions i empreses 

privades. 

 

S’està preparant el document final que serà entregat a tots els ajuntaments consorciats, 

així com a altres institucions que han donat suport econòmic al consorci. Juntament amb 

aquesta documentació s’entregarà una aplicació del Sistema d’Informació Geogràfica 



per a cadascun dels ajuntaments consorciats així com un CD-Rom amb totes les 

diagnosis vinculades al Pla Estratègic. 

 

Finalment exposa que l’equip de gestió del consorci tracta d’assegurar la continuïtat del 

mateix a través d’aconseguir el finançament necessari per mantenir una estructura 

mínima de gestió i presentar projectes a les convocatòries de nous programes de la Unió 

Europea o d’altres administracions, per a la qual cosa s’ha presentat el projecte Alba Ter 

a conselleries, ajuntaments consorciats i mitjans de comunicació per valorar els resultats 

obtinguts i establir mecanismes de col.laboració per al futur. 

 

2.3.- Informació sobre les presentacions als ajuntaments consorciats 

 

S’informa que el projecte Alba Ter  ha estat presentat en reunions dutes a terme el dia 

17 de març de 2001 a Ripoll i el dia 24 de març de 2001 a Celrà. Aquestes presentacions 

han causat una impressió favorable als municipis i consells comarcals assistents a les 

dites reunions. 

 

2.4.- Informació sobre els projectes presentats en el marc del mecanisme financer 

de l’espai econòmic europeu. 

 

2.4.1.- Xarxa Ter-net 

 

El gerent informa que ha presentat a Madrid la documentació integrada pels projectes de 

Ripoll, Manlleu, Salt i Torroella de Montgrí. No han estat inclosos els projectes de 

Celrà i Sant Julià de Llor i Bonmatí ja que no han estat acceptats. No s’han arribat a 

presentar els projectes de Sant Quirze de Besora i de Vilallonga de Ter. 

 

En aquest punt el president del consorci posa de manifest que ha rebut una carta del 

Conseller de Medi Ambient en què valora positivament el projecte global i manifesta la 

disposició del seu  Departament a donar suport tècnic i financer a l’esmentat projecte en 

cas que rebi fons estructurals. 

 

2.4.2 FEDER Innovació 

 

La concurrència a la convocatòria d’aquest programa està fonamentat en assegurar la 

continuïtat del GIS Alba Ter i facilitar la màxima utilització i potenciació del mateix, 

per la qual cosa es proposa una partida pressupostària per al seu manteniment i que 

s’integri en aquest projecte per a la seva potenciació. 

 

2.4.3.- Iniciativa comunitària LIQUAL 

 

Aquest projecte es basa en la coordinació del treball de les oficines de promoció 

econòmica dels municipis consorciats i el seu objectiu és la creació d’empreses que 

treballin amb accions innovadores vinculades al patrimoni cultural del Ter. Es posa de 

manifest la bona comunicació amb els tècnics del Departament de Treball. 

 

2.4.4.- Iniciativa comunitària INTERREG 

 

El consorci ha presentat al Departament de Treball el Pla de desenvolupament turístic 

del riu Ter que s’ha inclòs en el programa operatiu INTERREG. Dilluns dia 9 d’abril el 



gerent del consorci té una entrevista amb el sr J. Miralpeix. Hi ha possibles socis per 

aquest projecte. 

 

D’altra banda una consultoria francesa ha presentat un projecte, per realitzar juntament 

amb el Llenguadoc, per a la creació d’una xarxa d’empreses a ambdós costats de la 

frontera. 

 

3.- CONVOCATòRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

   

3.1.- Preparació de la candidatura del nou Consell de Govern. 

 

El president del consorci proposa que la sessió de l’Assemble General es dugui a terme 

el dia 5 de maig de 2001 a la sala de plens de l’Ajuntament de Manlleu a les 10 del 

matí. 

 

Pel que fa a la presentació de la candidatura, la proposta del president és que el Consell 

de Govern continuï amb els mateixos membres i la presidència la ostenti l’alcalde de 

Manlleu. 

 

El sr Joan Casas es manifesta en el mateix sentit, ja que considera que el Consell de 

Govern ha funcionat molt bé, sempre hi ha hagut consens en totes les decisions, per a la 

qual cosa proposa que la seva composició segueixi d’aquesta manera. 

 

El sr Xavier Soy també emet aquesta mateixa opinió i a més proposa la realització de 

proselitisme d’aquest consorci entre els municipis. 

 

La sra Isabel Salamaña proposa que a l’Assemblea General es convidi al sr Xavier 

Corominas ja que és un dels membres fundadors del consorci. Aquesta proposta és 

acceptada pels altres membres membres del Consell de Govern. 

 

Tot seguit es parla del repartiment de la documentació i comunicar a les empreses, 

entitats bancàries, universitats i també persones que indirectament han col.laborat, que 

aquesta documentació està a la seva disposició. 

 

El sr Xavier Soy manifesta la conveniència que en la sessió de l’Assemblea es faci una 

demostració abreujada del GIS i s’expliqui en quina direcció va el consorci i quins 

objectius persegueix. 

 

El president proposa que es doni compte del pla estratègic prèviament aprovat pel 

Consell de Govern. 

 

3.2.- Modificació dels estatuts 

 

Ateses les opinions exposades pels membres del Consell de Govern referents a 

continuar en la situació actual,  no es modifiquen els estatuts pel que fa a la composició 

d’aquest òrgan de govern. En tot cas cal veure si serà necessari modificar-los en 

l’articulat referent a les aportacions econòmiques dels ens consorciats. 

 

 

4.- EVOLUCIÓ DEL PROJECTE 



 

4.1.- Aprovació de l’equip del pla estratègic i pressupost. 

 

El president proposa l’equip de treball per a l’elaboració del pla estratègic. El pressupost 

previst té un cost de 957.000 ptes. Manifesta que s’hauria de redactar la línia estratègica 

(no s’ha entregat a Brussel.les ja que és una continuació del projecte) i convocar el 

Consell Assessor per presentar l’última diagnosi de l’Andreu Bover i opinar sobre les 

línies estratègiques en un termini condicionat per la data de la sessió de l’Assemblea 

General. 

 

El sr. Soy manifesta que per tal de guanyar temps és convenient que s’enviï el document 

amb les línies estratègiques als membres del Consell de Govern i d’aquesta manera 

evitar reunions en el supòsit que no haguessin discrepàncies. Es fixa una data límit per 

comunicar les esmenes, les quals han d’enviar-se com a màxim el dia 20 d’abril. El 

Consell Assessor serà convocat per al dia 27 d’abril. Aquesta gestió es centralitza en el 

sr Jordi Comas. 

 

5.- SITUACIÓ ECONòMICA 

 

5.1 Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2000. 

 

El president dóna compte de la liquidació del pressupost de l’any 2000 i explica que hi 

ha un romanent de tresoreria negatiu de 7.425.290 ptes derivat en part de la no 

coincidència temporal entre l’execució de la despesa i la seva justificació a Brussel.les, 

moment en què cal comptabilitzar el dret reconegut. 

 

L’interventor proposa entre les diferents solucions per eixugar el romanent de tresoreria 

negatiu l’aprovació del pressupost de l’exercici de 2001 amb un superàvit equivalent al 

seu import. 

 

5.2.- Aportacions dels ens consorciats per a l’any 2001 

 

Es presenten quatre hipòtesis d’aportacions dels ens consorciats. El Consell de Govern 

decideix presentar a l’Assemblea General la hipòtesi número 2, la qual preveu una 

aportació pels ens promotors del consorci d’un 50% respecte a l’aportació anual dels 

períodes anteriors. 

 

5.3.- Preparació del pressupost de l’any 2001. 

 

El president presenta un esborrany de pressupost per a l’exercici de 2001, amb la 

previsió d’un superàvit equivalent al romanent de tresoreria negatiu. Aquest esborrany 

recull únicament i exclusivament la despesa i el finançament necessaris pel 

funcionament del consorci i en funció de l’execució de projectes serà modificat. 

S’enviarà un esborrany del pressupost a tots els membres del Consell de Govern per 

presentar el pressupost a l’Assemblea per a la seva aprovació inicial. En la previsió dels 

ingressos hi haurà un concepte pressupostari per al cobrament del subministrament 

d’informació i per la presentació i gestió de projectes dels ajuntaments. 

 

5.4.- Preparació de la plantilla de l’any 2001. 

 



Es preveu que la plantilla per a l’any 2001 tingui la mateixa estructura que en 

l’actualitat. 

 

6.- INFORME DE SECRETARIA 

 

6.1.- Últimes adhesions 

 

L’última adhesió al consorci ha estat la de l’ajuntament de Llanars en el mes de gener. 

Es proposa contactar amb els municipis d’Orís, Gurb, Tavertet i Tavèrnoles per a les 

seves adhesions. 

 

6.2.-Donar compte de la contractació del nou AODL i de la baixa de la Iolanda 

Molas. 

 

Ha estat atorgada una subvenció del Departament de Treball per cobrir el 80% del cost 

de contractació d’una AODL i el consorci finançarà l’altre 20%. 

 

També es comunica que ha causat baixa en la plantilla de personal del consorci la sra 

Iolanda Molas. 

 

6.3.- Dietes de la presidència. 

 

El president del consorci presenta al Consell de Govern la relació de les 

indemnitzacions per a la seva ratificació pels membres del dit consell, que són 

ratificades. 

 

7.- PRECS I PREGUNTES. 

 

La sra. Salamaña diu que seria convenient tenir uns locals per situar-hi la seu central del 

consorci, ja que això comportaria una logística i unes despeses de gestió més eficients i 

eficaces. També apunta la idea d’editar un tríptic de publicitat del consorci, així com 

incloure informació cultural en les pàgines web dels ajuntaments i editar publicacions 

sobre elements singulars (rutes turístiques). 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a dos quarts d’una de la tarda 

del dia esmentat en 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. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 



    


