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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 1/02 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13 d’abril de 2002. 
Horari: de dos quarts d’onze del matí a dos quarts de dues de la tarda. 
Lloc:  Casa de la Vila de l’ajuntament de Celrà.  
 
 
Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Joaquim Vivas i Llorens. (President) 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joan Casas. 
 
Excusen l’absència els representants dels Ajuntaments de Torroella de Montgrí, 
Girona i Salt. 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Tècnics:  Sr. Josep Capellà i Hereu (Gerent), Sr. Jordi Comas i Codina (Director 
tècnic administratiu) i Sra. Dolors Roset i Pagès (Directora de projectes). 
 
Ordre del dia 

 
1.- Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2.- Informe de gerència. 
2.1.- Entrevistes i reunions realitzades. 
2.2 Execució del programa de treball des de l’últim Consell de Govern: 
 2.2.1.- Informe sobre les tasques realitzades per l’equip del Consorci. 
 2.2.2.- Concessió del FEDER. 
 2.2.3.- Presentació d’un projecte al programa INTERREG IIIA. 
 2.2.4.- Preparació d’un projecte per al programa INTERREG III B  
                      (Medoc) 
 2.2.5.- Proposta de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
 2.2.6.- Proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 2.2.7.- Evolució del projecte de recuperació de llocs emblemàtics del  

riu Ter. 
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 2.2.8.- Pla de desenvolupament turístic de l’esquirol, Tavertet i Rupit i  
                       Pruit. 
 2.2.9.- Novetats sobre les propostes a la Fundació Agbar i ENDESA. 
 2.2.10.- Assistència al III Congreso Ibérico del Agua de Sevilla. 
 
3.- Informe de Secretaria: 
 

3.1.- Convocatòria propera Assemblea General. 
3.2.- Acord relatiu a la Intervenció de fons del Consorci. 

3.3.- Ratificacions de convenis i decrets de presidència. 
 
4.- Situació econòmica 
 4.1.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2001. 

4.2.- Esborrany sobre el pressupost i la plantilla del personal per l’any  
         2002. 
4.3.- Aportacions dels ens consorciats per l’any 2002. 
4.4.- Evolució del Pla de tresoreria. 

5.- Mocions o temes per urgència. 
6.- Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Ripoll 29 de desembre de 2001) 
 
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 29 de desembre de 
2001 (Ripoll) 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.- INFORME DE GERÈNCIA. 
 
2.1.- Entrevistes i reunions realitzades. 
 
El detall de les diferents entrevistes i reunions mantingudes s’adjunta al dossier de 
la sessió que s’ha lliurat a cadascun dels membres assistents (pàgines de la 6 a la 
11) i recull els diferents contactes mantinguts des del dia 28 de gener al 8 de març 
d’enguany fins a un total de 10 activitats. 
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2.2 Execució del programa de treball des de l’últim Consell de Govern: 
 
 2.2.1.- Informe sobre les tasques realitzades per l’equip del Consorci. 
 
El Gerent del Consorci presenta el seguit d’activitats que han portat a terme els 
membres de l’equip i que es resumeixen a les pàgines de la 13 a la 20 del  dossier 
de la sessió destacant les tasques que s’han concretat en les accions que seran 
objecte de presentació específica en els altres punts de l’ordre del dia. 
 
Pel que fa a les entrevistes mantingudes amb els ajuntaments es comenten les 
previsions de noves adhesions i la necessitat d’aprofundir més en la línia 
d’acostament als ajuntaments. 
 
Les entrevistes mantingudes amb les diputacions han anat en la línia d’assegurar 
els fons necessaris pel manteniment ordinari del Consorci. 
 
Pel que fa al contacte mantingut amb el Departament de Treball pel manteniment 
dels AODL, es confirma que no hi haurà cap problema. 
 
Pel que fa al contacte amb el Departament d’Indústria l’ajut ja s’ha concretat tot i 
que manca el document sobre turisme (Pla d’excel·lència Turística). 
 
 
 2.2.2.- Concessió del FEDER. 
 
Pel que fa a aquest ajut europeu, el sr. Capellà informa del contingut de la petició 
efectuada i que ha estat escollida, (veure pàgines de la 22 a la 33 del dossier de la 
sessió) agrupat en el que es denomina centre de transferència tecnològica: 
pressupost per equipament informàtic, actualització i manteniment de la pàgina 
Web, adquisició de sistemes d’informació, manteniment del GIS i creació i disseny 
d'un Internet Map Server (a través d’un contracte amb el Servei de Sistemes 
d’informació geogràfica – SIGTE- de la Universitat de Girona), i digitalització del 
planejament urbanístic dels municipis consorciats tot incorporant-lo al GIS (a 
través de col·laboració amb la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial – 
CGPT- de la Universitat de Girona). L’ajut obtingut és del 50% i ara ja caldrà anar 
implementant les accions previstes al projecte ja que el cronòmetre per la seva 
execució ja s’ha posat en marxa. 
 
La sra. Dolors Roset explica el contingut de les partides de despesa previstes al 
projecte pel qual s’ha obtingut l’ajut i la necessitat que hi haurà de contractar una 
persona amb un contacte d’obra i servei determinat per tal de que desenvolupi 
alguna d’aquestes tasques durant un any i mig aproximadament. 
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Per altra banda, el sr. Francesc Camps exposa la necessitat que entre les 
diferents actuacions per a la consolidació del Consorci Alba-Ter hi ha d'haver el de 
disposar de dues seus en exclusiva per part del Consorci, que puguin transmetre a 
les institucions i als ciutadans una imatge clara i no diluïda en altres projectes. En 
aquest sentit, i a tall d'exemple, l'Ajuntament de Celrà ofereix la planta pis d'una 
casa de 90 m2, distribuïda en quatre despatxos, sala de reunions, lavabo i 
magatzem-traster, de forma gratuïta i a llarg termini al Consorci, si és del seu 
interès. 
 
 
 2.2.3.- Presentació d’un projecte al programa INTERREG IIIA. 
 
El Sr. Capellà informa del contingut del projecte presentat (veure pàgines 35, 36 i 
37 del dossier de la sessió) tant pel que fa als seus objectius (que es concreten en 
la previsió de crear un taller transfronterer de l’aigua) i l’elaboració i edició conjunta 
de documents i/o eines de comunicació, la sensibilització, informació i “animació” 
del territori i la realització d’obres experimentals en espais emblemàtics dels rius 
Ter i Tech, en consonància amb els avenços tecnològics. El sr. Capellà explica del 
contingut i desenvolupament de la reunió mantinguda a Parts de Molló, on es va 
posar de manifest la posició i objectius del Consorci Alba-Ter (i que a diferència  
del plantejament dels socis francesos, es concreta en la necessitat d’obtenir 
recursos per a intervenir directament sobre el territori). També destaca el fet de 
que el projecte ha estat el primer a presentar-se al nou programa. 
 
 
 2.2.4.- Preparació d’un projecte per al programa INTERREG IIIB Medoc. 
 
S’està treballant en la redacció del projecte que ha de permetre participar en 
aquest programa europeu (compatible amb l’Interreg IIIA) de cooperació 
interregional que sota el lideratge de la regió italiana de la Llombardia promou la 
recuperació d’espais emblemàtics del riu Po i té l’objectiu de la promoció turística 
fonamentada en el patrimoni cultural vinculat a l’aigua. S’està fent un seguiment 
previ a la decisió que haurà d’adoptar el Consell de Govern en la propera reunió. 
 
 
 2.2.5.- Proposta de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
 
Pel que fa a aquest punt el gerent del Consorci destaca que aquesta línia de 
treball suposa una mena d’assignatura pendent ja que no s’ha portat a terme la 
revisió ni promoció concreta de tota la tasca feta pel Consorci i incorporada al 
projecte Alba-Ter. S’expliquen els detalls de l’entrevista mantinguda amb el 
Director general del Patrimoni Cultural, sr. Marc Maier on es va tractar de la 
valoració i de diverses accions per la difusió d’aquest patrimoni. També s’ha 
programat una trobada per al mateix objecte amb el sr. Eusebi Casanellas. 
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 2.2.6.- Proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Pel que fa a l'entrevista mantinguda amb l’Agència Catalana de l’Aigua, el sr. 
Capellà informa del seu resultat (veure pàgines 43 i 44 del dossier de la sessió) i 
que es concreta, d'una banda, en la proposta feta pels tècnics de l’ACA d'establir 
una col·laboració conjunta pel que fa a la cessió d’informació i de l'altra, amb 
l’encàrrec al Consorci d'encarregar-se de l’ampliació i actualització del planejament 
urbanístic, la cartografia del medi natural i l’inventari del patrimoni cultural al Baix 
Ter. Els treballs es portaran a terme durant l’any 2002 i està pendent l'aprovació 
del pressupost que el Consorci presentarà properament a l’ACA. Així mateix, els 
tècnics de l'ACA van demanar al Consorci esdevenir l'interlocutor entre l'ACA i els 
ajuntaments en el marc del projecte de planificació de l’espai fluvial del Baix Ter 
que l’ACA està redactant a través d’una enginyeria especialitzada en l’estudi 
hidràulic. Les tasques de coordinació del món local del Consorci amb l’ACA caldrà 
que s’estudiïn en profunditat i que el Consell de Govern adopti els acords que 
cregui convenients.  
 
 
 
 2.2.7.- Evolució del projecte de recuperació de llocs emblemàtics del  

riu Ter. 
 
Amb l’objectiu de trobar el cofinançament necessari per començar a posar en 
marxa les accions previstes s’han mantingut trobades amb la Fundació Territori i 
Paisatge i amb la Fundació Natura i el Departament de Medi Ambient així com 
amb els diversos ajuntaments afectats i beneficiats per les mateixes. La posició 
municipal ha estat molt receptiva. El cofinançament es concretaria o bé via 
Interreg IIIA (si es confirma) o bé a través d’aportacions de la Fundació Territori i 
Paisatge (adquisició de territori, en aquest cas cal tenir el projecte molt concretat) 
o per la redacció de projectes en què es treballaria amb la Fundació Natura a la 
qual ja s’ha fet una proposta concreta amb la que ja es pot començar a 
desenvolupar. La sra. Dolors Roset explica el contingut de les diverses propostes 
amb les quals s’està treballant (veure pàgines 49, 50 i 51 del dossier de la sessió) 
relatives al projecte de restauració del bosc de ribera (zona del pantà de Cal Gat), 
el projecte de Colomers, i un tram del riu Freser. 
 
En la trobada mantinguda amb el Departament de Medi Ambient es va constatar 
l'existència d'una convocatòria d'ajuts per a espais inclosos dins la xarxa Natura 
2000 que només afecten a l’àmbit alpí. Dins d'aquesta convocatòria està previst 
presentar-hi el projecte de recuperació del pantà de Cal Gat (Sant Joan de les 
Abadesses). La part del projecte que correspòn al tram de riu dels municipis de 
Torelló i Manlleu encara s’ha de concretar.  
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 2.2.8.- Pla de desenvolupament turístic de l’esquirol, Tavertet i Rupit i  
                       Pruit. 
 
Es comenten les diverses accions empreses per tal de fer operatiu el Pla que han 
redactat els tècnics del Consorci. 
 
 2.2.9.- Novetats sobre les propostes a la Fundació Agbar i ENDESA. 
 
Pel que fa al tema de l’esponsorització el sr. Capellà informa dels contactes 
mantinguts amb ENDESA (sembla que s'aprovarà la proposta de col·laboració per 
un import de 18.030,36 Euros) que s’haurien d’invertir en la línia d’educació 
ambiental o bé en el projecte de recuperació de llocs emblemàtics. També s’ha 
desbloquejat la col·laboració amb la Fundació Agbar que ofereix el seu suport per 
a temes d’educació ambiental (resta pendent la proposta d’elaborar un petit GIS 
per a ús de les escoles). En tot cas la divulgació dels productes s’hauria d’articular 
a través dels programes dels Consells Comarcals, de la Diputació o dels propis 
ajuntaments. En el tema d’educació ambiental es constata que potser ha mancat 
planificació i potser caldria un document de definició de l’estratègia (tal com s’ha 
fet amb el tema de patrimoni cultural o el projecte d’actuacions en espais 
emblemàtics) a fi de que el Consorci esdevingués un autèntic coordinador 
d’accions d’una xarxa educativa àmplia. Això permetria treure més eficàcia als 
diners invertits obrint un marc més generalista (escoles). 
 
El Consell de Govern acorda encarregar a la gerència la redacció d’aquest 
document d’estratègia per tal de discutir les accions a emprendre que se’n 
desprenguin. 
 
 
 2.2.10.- Assistència al III Congreso Ibérico del Agua de Sevilla. 
 
Ha estat una proposta sorgida arrel de la conferència del professor Leandro del 
Moral i s’aprofitarà aquest fòrum per a presentar una comunicació sobre les 
activitats i futur del Consorci. 
 
3.- Informe de Secretaria: 
 

3.1.- Convocatòria propera Assemblea General. 
 
Per part del Secretari del Consorci s’informa dels diversos aspectes a tenir en 
compte per l’adopció dels acords que es preveuen per l’Assemblea que es 
convocarà properament a Girona. 
 
 
 
 
 
 



 7 

3.2.- Acord relatiu a la Intervenció de fons del Consorci. 
 
Antecedents de fet: 
 
1.-  Per decret de l’Alcaldia de Manlleu de 29 de gener de l’any 2002, es va 
acordar la Comissió de Serveis de l’interventor de fons municipal, sr. Antoni Calpe 
i  Jordà per tal de que passés realitzar aquestes funcions a l’Ajuntament de La 
Garriga. 
 
2.- Posteriorment,  i en data 11 de març de 2002, es va procedir a la signatura de 
l’acta de cessament del sr. Antoni Calpe i Jordà, tota vegada que, per resolució del 
concurs unitari de trasllats de funcionaris d’administració local amb habilitació 
nacional publicada al BOE del 8 de març de 2002, havia estat nomenat pel càrrec 
d’interventor de fons de la Garriga. 
 
3.- Per decret de la presidència de l’ajuntament de Manlleu de data 28 de febrer 
d’enguany es va procedir a habilitar a la funcionària d’aquella corporació, sra. 
Anna Vilargonter Espadaler com a interventora accidental de la Corporació. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- L’art. 13 dels estatuts del Consorci Alba-Ter preveu com una facultat del 
Consell de Govern de l’ens la del nomenament del secretari i interventor del 
consorci. 
 
2.- L’art. 23 dels mateixos estatuts disposa que “el Consorci estarà assistit per un 
secretari i per un interventor que seran nomenats lliurement pel Consell de Govern 
d’entre els secretaris i interventors en exercici dels Ens consorciats.” 
 
Atenent doncs a la competència atorgada i a la necessitat d’adoptar els acords de 
substitució en el càrrec de la intervenció de fons del Consorci, a proposta de la 
presidència, el Consell de Govern acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Designar a la Sra. ANNA VILARGONTER I ESPADALER, interventora 
habilitada de l’Ajuntament de Manlleu, com a interventora de fons del Consorci 
Alba-Ter amb efectes del dia 1 de maig d’enguany. 
 
Segon.- Notificar aquest acords al sr.  Antoni Calpe i Jordà fent-li avinent 
l’agraïment del Consell de Govern del Consorci per la seva dedicació i rigor al 
càrrec que ha vingut desenvolupant així com a la nova interventora de l’ens, sra. 
Anna Vilargonter i Espadaler. 
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3.3.- Ratificacions de convenis i decrets de presidència. 
 
Els decrets de Presidència que el Consell ratifica són els que consten als 
documents a les pàgines 64 a 70 del dossier de la sessió d’acord amb el detall que 
segueix: 
 
1.- Decret de sol·licitud d’un ajut per a la redacció d’un projecte de restauració 
ambiental i condicionament de l’ús públic del riu Ter al seu pas pel terme municipal 
de Sant Joan de les Abadesses dins de la convocatòria d’ajuts per la conservació 
d’hàbitats naturals i hàbitats d’espècies del Departament de Medi Ambient. 
 
2.- Decret d’aprovació del text del conveni d’aprovació del projecte presentat al 
programa Interreg IIIA. 
 
 
4.- Situació econòmica: 
 
 4.1.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2001. 
 
El Consell de Govern rep la informació i dóna el vist-i-plau del Decret de la 
Presidència pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’any 2001. Es posa 
de manifest el fet del tancament amb romanent negatiu la qual cosa obliga a 
l’aprovació del pressupost amb un superàvit d’ingressos capaç de fer front a 
aquest desfassament. 
 

4.2.- Esborrany sobre el pressupost i la plantilla del personal per l’any  
         2002. 

 
Es comenten els documents que figuren al dossier de la sessió i que formen 
l’avantprojecte de pressupost d’ingressos i despeses del Consorci per l’any 2002. 
Aquest document és previst que s’aprovi a l’Assemblea General de Girona que se 
celebrarà en breu. 

 
4.3.- Aportacions dels ens consorciats per l’any 2002. 

 
S’acorda que les aportacions al Consorci no experimentaran canvis i que no es 
proposarà a l’Assemblea cap modificació respecte al document aprovat al seu dia. 
També s’acorda la redacció d’un dossier de serveis pels ajuntaments que es 
presentarà a l’Assemblea. 

 
4.4.- Evolució del Pla de tresoreria. 

 
Per part del sr. J. Comas es posen de manifest els principals extrems que es 
dedueixen del Pla de Tresoreria en el seu desenvolupament actual. Sembla que 
caldrà renovar la pòlissa de crèdit i en aquest sentit el Consell acorda facultar al 
President per a la signatura dels documents corresponents. 
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5.- Mocions o temes per urgència. 
 
A proposta de la Presidència que accepten la totalitat dels membres del 
Consell, s’incorporen a l’ordre del dia els punts següents: 
 
 5.1.- Aprovació del Conveni amb la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el text del Conveni a subscriure entre el Consorci Alba-Ter i la Diputació de 
Barcelona que té per objecte la concreció de l’aportació econòmica de l’ens 
provincial per tal de col·laborar amb les tasques d’administració ordinària del 
Consorci, a proposta de la Presidència, el Consell de Govern acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Alba-Ter per tal de fer front a les despeses  de 
funcionament ordinari del Consorci pels exercicis del 2002 i 2003. 
 
Segon.- Facultar al President del Consorci per la signatura del Conveni així com 
per la signatura de tots els documents que calgui per l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
 5.2.- Declaració sobre el document de gestió de l’aigua. 
 
El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter dóna el seu suport a les tasques de 
redacció del document marc que es redacta per iniciativa de l’Ajuntament de Celrà 
i que té per objecte l’anàlisi i la proposta, des d’una visió integral, del marc 
d’actuacions del cicle de gestió de l’aigua. La idea és que un cop aquest document 
estigui enllestit el Consorci el pugui aprovar i, en conseqüència, assumir com a 
document de base per a les seves actuacions i propostes. 
 
 
6.- Precs i preguntes. 
 
No se’n produeixen donat que les mateixes ja han tingut cabuda al llarg de la 
sessió i tenint en compte que cap dels assistents en vol fer ús de forma específica. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a tres quarts de dues 
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, 
juntament amb mi que en dono fe. 


