
 

 

 

 

 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA TER 

 

Identificació de la sessió          

 

Número 02/01 

Carácter: Ordinari 

Lloc: Casa de la Vila de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Horari: de les deu del matí a les 12 del migdia 

Data: 28 de juliol de 2001 

 

Composició            

 

Hi assisteixen: 

 

Ajuntament de Celrà: Marta Pibernat (regidora) 

Ajuntament de Manlleu: Sr. Joaquim Vivas (alcalde) 

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

Ajuntament de Ripoll: Sr. Joan Casas (regidor) 

 

Excusa la seva absència la sra Remei Ferrer, regidora de l’Ajuntament de Bescanó. 

 

Secretari acctal: Antoni Calpe (interventor del consorci) 

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

administratiu). 

 

Ordre del dia            

 

1.- Lectura i aprovació de la sessió anterior. 

2.- Informe de gerencia 

 2.1.- Entrevistes i reunions realitzades. 

 2.2.- Propostes de convenis i previsions d’ingressos 

 2.3.- Enviament del document del projecte Alba Ter a entitats col.laboradores i 

vistes als ens consorciats. 

 2.4.- Informe sobre les fitxes del patrimoni cultural 

2.5.- Documents de sol.licitud d’informació i protocol de reproducció de  

documents del Consorci. 

 2.6.- Sol.licitud de pròrroga del contracte AODL de la técnica de comunicació. 

3.- Treballs realitzats per l’equip tècnic. 

 3.1.- Informaciö relatives a programes europeus, accions realitzades: 

3.1.1.- Programa LIFE-Natura i LIFE-Medi Ambient (document sobre 

l’aplicació de la directiva hàbitats a la conca del riu Ter). 

  3.1.2.- Interreg III: A i B (sud-oest i Medoc) 

  3.1.3.- Altres (SMAP i Feder) 

 3.2.- Informe sobre la promoció econòmica en els ajuntaments consorciats. 

 3.3.- Proposta de modificació de la pàgina web. 

4.- Situació económica 



 4.1.- Concessió de la póliza de tresoreria 

 4.2.- Evolució del pla de tresoreria 

 4.3.- Informació complementària 

5.- Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió         

 

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

del consorci sr. Alfons Giol i Amich i comunica que les functions de secretari d’aquesta 

sessió les realitzarà l’interventor del consorci sr. Antoni Calpe i Jordá. 

 

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, 7 d’abril de 2001). 

 

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 7 d’abril de 2001 (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 GERÈNCIA 

 

2.1 Entrevistes i reunions realitzades 

 

El gerent informa sobre les entrevistes i actuacions realitzades des del mes d’abril fins a 

finals de mes de juliol. 

 

El gerent informa que el dia 19 de maig es va realitzar una reunió a Girona del Consell 

de Govern del Consorci. Cal dedicar-se a asegurar el pressupost que el consorci s’havia 

marcat i buscar el suport d’altres administracions per poder generar superávit i realitzar 

activitats  que vagin més enllà del que és el manteniment del Consorci. 

 

D’altra banda s’informa de les vistes que s’han realitzat a entitats i del seguiment que 

s’està fent de les propostes dels convenis. 

 

Finalment informa que ha estat desestimat el projecte xarxa Ter-net. 

 

2.2 Propostes de convenis i previsions d’ingressos 

 

En aquest apartat el geren informa que es negocia una proposta de conveni amb el 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya . El mes de setembre hi 

ha prevista una reunió per acabar de concretar la col.laboració entre ambdues entitats. 

Hi ha la possibilitat de realitzar un conveni plurianual. 

 

D’altra banda es negocia el conveni d’aportació signat amb el Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques pel qual es sol.licita permís per incorporar la informació 

cartográfica facilitada per al projecte Alba Ter en el Gis i entregar als municipis 

consorciats. 



 

També s’informa que està en tràmit una proposta de conveni amb FECSA/ENHER per a 

l’efectivitat d’una aportació económica. En el mateix sentit es treballa amb propostes de 

conveni amb l’empresa FOCSA i amb la Fundació Aigües de Barcelona.. 

 

2.3.- Enviament del document del projecte Alba Ter a entitats col.laboradores i 

visites als ens consorciats. 

 

En aquest punt el gerent exposa  les persones, institucions, empreses i entitats financeres 

a les que s’enviarà el document final i el cost d’aquest enviament. 

 

2.4.- Informe sobre les fitxes del patrimoni cultural 

 

La  informació d’aquest punt fa referencia a què s’estan completant les fitxes que 

presentaven carències de documentació. 

 

2.5.- Documents de sol.licitud d’informació i protocol de reproducció de documents 

del Consorci. 

 

S’ha fet un document model per estandaritzar les sol.licituds per consultar i utilitzar la 

documentació del consorci. 

 

D’altra banda, es treballa en una proposta de conveni de col.laboració amb les 

universitats per poder utilitzar aquesta documentació en treballs i elaboracions de tesis 

(una copia de la tesi seria per al consorci). 

 

2.6.- Sol.licitud de pròrroga del contracte AODL de la técnica de comunicació. 

 

S’informa que el contracte de l’AODL finalitza a mitjans del mes de desembre. Es 

decideix sol.licitar una pròrroga d’aquest contracte. 

 

3.- TREBALLS REALITZATS PER L’EQUIP TÈCNIC 

 

3.1.-Informacions relatives a programes europeus  les accions realitzades. 

 

Entre els mesos de juliol I gener es preparen programes europeus (en alguns d’aquests 

programes hi pot participar el consorci com a tal I en alters es pot donar informació i 

suport als ajuntaments per a poder-hi participar). 

 

En concret del programa LIFE-Nature s’ha informat als ajuntament que hi poden 

participar per tal de canalitzar propostes. En els programes LIFE,  FEDER i 

INTERREG  es proposa presentar projectes relacionats amb la promoció económica i 

desenvolupament del sector turístic. Altre projecte previst és la planificació territorial i 

la informació geográfica (societat de la informació). 

 

Es valora la presentació al programa LIFE-Medi Ambient. Es dissenya un pla de treball 

conjuntament amb els membres del TEC per participar en el programa INTERREG-A. 

Pel que fa al programa INTERREG-B es pot optar pel programa MEDOC basat en el 

turisme sostenible i també hi ha una altra possibilitat d’un programa per al sud-oest 

d’Europa  en el que com posible soci es comptaria amb Vale do Ave. Aquest programa 



l’administra el govern de Cantabria. S’ha demanat una entrevista amb la persona que el 

porta. 

 

El programa SMAP es tornarà a convocar l’any 2002. L’objectiu prioritari d’aquest 

programa és la gestió integral de l’aigua. No hi ha gaire informació sobre aquest 

projecte. 

 

3.2 Informe sobre la promoció económica en els ajuntaments consorciats. 

 

Hi ha la possibilitat de treballar conjuntament en temes de promoció económica. S’ha 

fet un estudi per tipologies. En el mes d’octubre es convocarà als municipis i 

s’organtizarà una jornada per buscar línies de treball. El treball de camp es farà amb les 

àrees de medi ambient. 

 

3.3.- Proposta de modificació de la pàgina web. 

 

S’informa de la necessitat d’actualització de la pàgina web per tal de donar-li una nova 

estructura adient amb les activitats que actualment desenvolupa el consorci. 

 

4.- SITUACIÓ ECONÒMICA 

 

En l’apartat de la informació económica s’informa que el consorci, avalat per 

l’Ajuntament de Manlleu ha concertar una operació de tresoreria d’11.000.000 ptes amb 

la Caixa de Manlleu per solventar els problemes de liquidesa existents per la manca de 

l’ingrés de l’última part del FEDER, ingrés que es previst que es realitzi en el mes 

d’octubre.  

 

S’exposa la conveniencia de concretar les aportacions pendents per solucionar aquests 

problemes de liquidesa. 

 

Per últim s’informa de l’adquisició del nou aplicatiu de comptabilitat. 

 

5.- PRECS I PREGUNTES 

 

El sr Joan Casas preguna quines actuacions emmarcades en el programa LIFE-Natura 

són susceptibles de ser subvencionades. El gerent del consorci sr Capella l’informa que 

aquestes actuacions són les que justifiquin la millora de les condiciones de la fauna. 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar s’aixeca la sessió a les dotze del migdia del dia 

esmentat en en’encapçalament. De tots els extrems tractats i dels debats i acords 

adoptats, n’aixeco acta queserà signada pel sr president, juntament amb mi que en dono 

fe. 

 

   

  

   

 

 


