
 

 

 

 

 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 

Identificació de la sessió          

 

Número 04/01 

Carácter: Ordinari 

Lloc: Casa de la Vila de l‟Ajuntament de Ripoll 

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

Data: 29 de desembre de 2001 

 

Composició            

 

Hi assisteixen: 

 

Ajuntament de Celrà: Francesc Camps (alcalde) 

Ajuntament de Manlleu: Sr. Joaquim Vivas (alcalde) 

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

Ajuntament de Ripoll: Sr. Joan Casas (regidor) 

Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña (regidora) 

Ajuntament de Bescanó: Sr. Xavier Soy (alcalde)  

 

Secretari acctal: Antoni Calpe (interventor del consorci) 

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

i Glòria Francolí (responsable de comunicació) 

 

Ordre del dia            

 

1.- Lectura i aprovació de la sessió anterior. 

2.- Informe de gerència 

 2.1.- Entrevistes i reunions realitzades. 

 2.2.- Execució del programa de treball presentat en l‟últim Consell de Govern: 

  2.2.1 Concessió de les subvencions AODL 

  2.2.2  Ratificació dels decrets de contractació dels AODL 

  2.2.3 Proposta presentada a la fundació AGBAR 

  2.2.4 Programa LIFE-Medi ambient i FEDER 

  2.2.5 Interreg III: A I B (Medoc) 

2.2.6 Pla de desenvolupament turístic de Santa Maria del Corcó, Tavertet 

i Rupit. 

2.2.7 Distribució del SIG als ajuntaments consorciats 

2.2.8 Proposta de recuperació de llocs emblemàtics del riu Ter. 

3.- Informe de secretaria 

 3.1 Convocatòria de la propera Assemblea General. 

 3.2 Consideracions de convenis i delegació per a la seva aprovació 

4.- Situació económica 

 4.1.- Informació sobre la liquidació del pressupost de 2001 

 4.2.- Informació sobre el pressupost i la plantilla de personal per a l‟any 2002. 



 4.3 Evolució del pla de tresoreria 

5.- Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió         

 

Abans de començar pròpiament la sessió, el president presenta la sra. Glòria Francolí 

que s‟ha incorporat al Consorci en el mes de desembre en substitució de la sra. 

Montserrat Pujol. La línia de treball prevista és la continuació de la feina feta per la 

Montse Pujol: potenciació Infoter per arribar als ens consorciats i actualització de la 

pàgina web, Així com donar més informació als ajuntaments del que s‟ha fet en els 

últims mesos. 

 

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 (Girona 8 d‟octubre 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 8 d‟octubre de 2001 a Girona. 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. 

 

 Presentació ponència a la Red de Autoridades Ambientales (seguiment de 

l‟impacte mediambiental en l‟àmbit dels fons de cohesió) formada per 

funcionaris de la comissió i representants dels ministeris. 

 

 Entrevista amb el sr. Oriol Pujol, secretari general del Departament de Comerç, 

Indústria i Turisme. La reunió va ser positiva ja que va manifestar interès pel 

projecte. Confirma l‟aportació d‟1.000.000 ptes i la redacció d‟una carta de 

suport per al projecte LIFE i la sol.licitud per demanar pla de dinamització 

turístic per la zona del Ter. 

 

 Entrevista amb el director de planificació ambiental. Hi ha una proposta 

d‟aportacions al Consorci per accions i una altra per a projectes determinats. 

Confirmen que el pressupost destinat al Consorci és de 3.000.000 ptes. Es 

proposa que amb l‟Agència Catalana de l‟Aigua hi treballi directament el 

Consorci per a col.laboracions puntuals. Es preveu una entrevista amb el 

conseller per al mes de gener. 

 

 Entrevista amb ENDESA. Es proposa una aportació de 3.000.000 ptes durant 3 

anys per actuacions concretes. De moment aquest assumpte està sobre la taula. 

 

 Es durà a terme una reunió amb la Fundació Territori i Paisatge per informar 

sobre les actuacions del Consorci. 

 



 S‟ha cedit el treball de catalogació del patrimoni riberenc del riu Ter a l‟arxiu 

històric del Col.legi d‟Arquitectes de Catalunya, demarcació de Girona. En 

Frances Camps informa sobre la col.laboració mútua en informació i 

documentació que cal dur a terme amb aquest col.legi. 

 

 Reunió a Prats de Molló amb representants dels consells comarcals de l‟Alt 

Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya. Es presentarà un document de 

treball conjunt per al projecte INTERREG. Els municipis de la zona del riu Tec 

han constituït l‟Associació del Pirineus Mediterranis, que és el punt de partida 

per treballar conjuntament amb INTERREG. Es va dur a terme una reunió 

protocolària en què s‟aprovà un manifest.  

En Joan Casas informa sobre la situació i treball d‟aquesta associació. S‟està a 

l‟espera de veure com evoluciona. L‟alcalde de Ceret ha contractat una persona 

per gestionar aquest objectiu, la qual està convençuda que hi ha accions 

d‟INTERREG que es poden fer conjuntament. El dia 3 de gener de 2002 es farà 

una reunió al Consell Comarcal de l‟Alt Empordà. 

 

 Entrevista amb l‟Agència Catalana de l‟Aigua amb els srs. Jordi Cabot  i Xavier 

Godé. Se‟ls va presentar un dossier complet del treball del Consorci Alba Ter. 

Es varen interesar sobretot per la informació del GIS. El Consorci proposa 

participar en els treballs de planificació dels espais del baix Ter, si bé consideren 

que aquesta proposta no té massa sentit i és millor que el consorci s‟integri a 

nivell d‟assessorament d‟aquesta actuació com representant dels ajuntaments 

riberencs. 

 

 Consorci Meandres del Ter. S‟ha ofert a aquest consorci el servei de 

digitalització dels itineraris Vora Ter. 

 

 ECAFIR va sol.licitar als ens consorciats els projectes vinculats a l‟àmbit fluvial 

del riu Ter. En aquesta sol.licitud s‟esmentava que aquesta informació es 

demanava per encàrrec del Consorci Alba Ter, quan en realitat era un encàrrec 

de Medi Ambient. S‟ha subsanat aquest error mitjançant l‟enviament de cartes 

als ens consorciats. 

 

 Reunió amb les diputacions de Barcelona i Girona. 

Aquestes reunions han estat ajornats a causa de les nevades del mes de 

desembre. Es faran properament. 

 

2.2 Execució del programa de treball presentat en l’últim Consell de Govern 

 

2.2.1 Concessió  de les subvencions AODL 

S‟han concedit dues places per a la coordinació dels projectes del consorci i per a la 

persona responsable de l‟àrea de comunicació. 

 

2.2.2 Ratificació dels decrets de contractació dels AODL 

Es dóna compte de la contractació de la sra. Dolors Roset per a la coordinació dels 

projectes del consorci i de la sra. Glòria Francolí com a responsable de l‟àrea de 

comunicació. D‟acord amb el que disposen els respectius Decrets de la Presidència, el 

Consell de Govern acorda la ratificació d‟ambdues resolucions atenent a la competència 



que li atorga l‟art. 13 del estatuts i l‟acord del Consell de Govern del dia 3 de març de 

1999. 

 

2.2.3 Proposta presentada a la fundació AGBAR. 

Entrevista amb la fundació AGBAR. Realitzarà una aportació econòmica de 4.500.000 

ptes. El consorci proposa l‟aplicació específica del GIS a les escoles. El projecte els 

agrada i presenten un pressupost d‟acord amb l‟àmbit temporal d‟implantació del 

projecte. 

 

2.2.4 Programa LIFE Medi ambient i FEDER 

Presentació projectes FEDER i LIFE. El termini de presentació dels projectes LIFE 

finalitzà el dia 10 d‟octubre i el termini de presentació dels projectes FEDER finalitzava 

el dia 31 d‟octubre. S‟han presentat projectes als dos programes i s‟està a l‟espera de 

veure què passa.  

 

2.2.5 Interreg III: A i B (Medoc) 

INTERREG. Hi ha un interès del Consorci Alba Ter  peer actuar en l‟àmbit mediterrani 

amb un projecte similar al de Regio Lombardia sobre el riu Po. 

 

2.2.6 Pla de desenvolupament turístic de Sta Maria del Corcó, Tavertet i Rupit. 

S‟ha signat un conveni entre el Consorci i l „Ajuntament de Sta. Maria de Corcó 

destinat a inventariar i actuar sobre els recursos del territori. La informació es donarà en 

suport GIS. Aquesta actuació suposa un ingrés d‟1.000.000 ptes per al Consorci. 

 

2.2.7 Enviament SIG als ajuntaments consorciats 

Enviament GIS als ajuntaments. Durant el mes de desembre els ens consorciats han 

rebut una còpia del GIS referent al seu municipi. 

 

2.2.8 Proposta de recuperació  de llocs emblemàtics del riu Ter. 

S‟ha proposat inventariar els camins vora el riu Ter per conèixer en quin estat es troben 

i per a la seva conservació. Aquest projecte serà presentat en nom dels ajuntaments. 

Es proposen diferents àmbits d‟actuació en la conca alta, la conca mitjana i la conca 

baixa. En Xavier Soy proposa actuar en un indret de Bescanó nomenat “pou de glaç”. 

 

3. INFORME DE SECRETARIA 

 

3.1 Convocatòria de la propera assemblea general. 

Es proposen els dies 2 o 9 de març per dur a terme l‟assemblea general que es farà a 

Girona. 

 

3.2 Consideració de convenis i delegació per a la seva aprovació 

 

A proposta de la presidència, que és acceptada per unanimitat del Consell, s‟acorda: 

 

Atès que l‟art. 13 j) dels Estatuts aprovats del Consorci determina que la competència 

per aprobar la celebració de tota mena de contractes i convenis, correspon al Consell de 

Govern de l‟ens. 

 

Atès que l‟art 18 dels Estatuts disposa la possibilitat de delegació de competències del 

Consell de Govern, al President del Consorci. 



 

Vist el règim general de delegació de competències que estableix la Llei 30/92 de 26 de 

novembre de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del Procediment 

administratiu comú i la necessitat de dotar d‟una millor operativitat a les decisions de 

gestió ordinaria del Consorci, el Consell acorda: 

 

Primer.- Delegar les competències per a la signatura de contractes i de convenis de 

qualsevol caràcter i sempre que les obligacions de caràcter econòmic que es derivin pel 

Consorci no superin el límit dels 3005,06€. en el President del Consorci, el qual en 

aquest mateix acte accepta la delegació conferida. 

 

Segon.- Determinar que de cadascun dels convenis o contractes que es subscriguin en 

virtud de la delegació conferida se‟n dongui compte al Consell de Govern en la primera 

sessió que celebri als efectes de ratificació de la resolució adoptada. 

 

 

4. SITUACIÓ ECONÒMICA 

 

S‟informa sobre la liquidació del pressupost de l‟exercici de 2001 del qual resulta un 

romanent de tresoreria negatiu inferior al procedent de l‟exercici de 2000, però que cal 

subsanar via canalització d‟aportacions previstes en el pressupost que posteriorment no 

es concreten. 

 

També s‟informa sobre la necessitat de començar a enllestir el pressupost i la plantilla 

per a l‟exercici de 2002 i de l‟evolució previsible del pla de tresoreria. 

 

 

5. PRECS I PREGUNTES 

 

La sra. Salamaña comenta l‟existència de molts consorcis en els municipis. Proposa una 

trobada de consorcis per tal de coordinar actuacions per a la consecució de les 

respectives finalitats, ja que en molts casos es donen sinèrgies. 

 

En Josep Capellà informa que el dia 24 de gener hi ha una jornada sobre la gestió de 

l‟aigua en què s‟explicarà les finalitats i els objectius del Consorci Alba Ter. D‟altra 

banda, el dia 19 de gener vindrà un profesor de la Universitat de Sevilla per donar una 

conferència sobre planificació hidrològica i equilibri territorial. La despesa prevista és 

de 120.000 ptes. 

 

Sense cap més assumpte a tractar s‟aixeca la sessió a les 12,40 hores. 

 

   

  

   

 

 


