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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 2/02 
Caràcter: Ordinari 
Data: 29 de juny de 2002. 
Horari: d’un quart d’onze a dos quarts de dotze del matí. 
Lloc:  Casa de la Vila de l’ajuntament de Manlleu.  
 
 

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 i Capdevila. 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Josep Lluís Batllori i Obiols. 
Ajuntament de Girona: Sra. Isabel Salamaña i Serra. 
 
Excusa l’absència el representant de l’Ajuntament de  Salt. 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Tècnics:  Sr. Josep Capellà i Hereu (Gerent), Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic 
administratiu), Sra. Dolors Roset i Pagès (Directora de projectes) i Sra. Glòria Francolí i 
Sanglas (Tècnica de comunicació). 
 
També assisteix en qualitat de tècnic especialment convidat el sr. Manel Serra, gerent del 
Consorci d’aigües Costa Brava. 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació 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. Evolució sobre els diversos convenis signats i pendents de 
signatura. 

2.2.2. Novetats sobre els projectes dels programes Interreg IIIB i IIIA. 
2.2.3. Proposta del Centre Documentació del Museu Industrial del Ter. 
2.2.4. Informar de la convocatòria d'una beca sobre patrimoni fluvial. 
2.2.5. Execució del projecte FEDER. 
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2.2.6. Evolució del projecte de recuperació de llocs emblemàtics: Osona,   
                     Colomers i la Tallada d'Empordà. 

2.2.7. Convocatòria d'una reunió de Consorcis de la conca del riu Ter. 
2.2.8. Assistència al III Congreso Ibérico del Agua a Sevilla. 
2.2.9. Redacció del Pla de dinamització turística del riu Ter. 
2.2.10. Informe de resultats de les visites als mitjans de 

comunicació i proposta de  
           continguts per al butlletí Infoter.  

3. Informe de secretaria:  
3.1. Ratificacions de convenis i decrets de presidència. 

4. Situació econòmica. 
4.1. Evolució del Pla de Tresoreria. 
4.2. Compensació de crèdits amb l'Ajuntament de Salt. 

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 (Celrà 13 d’abril de 2002) 
 
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 13 d’abril d’enguany (Celrà) 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. 
2.2.- EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL DES DE L'ÚLTIM CONSELL DE 
GOVERN: 
 
2.1.1. EVOLUCIÓ SOBRE ELS DIVERSOS CONVENIS SIGNATS I PENDENTS 

DE SIGNATURA. 
 
Es relacionen en l’apartat corresponent del dossier de la sessió (pàgines 2 a 5) dintre de 
les tasques realitzades des de l’última reunió del Consell de Govern. Es glossen, per part 
del sr. Capellà i en especial els contactes mantinguts amb l’empresa ENDESA (sembla que 
el conveni s’ha aprovat però resta pendent de signatura ja que hi ha hagut un canvi en la 
direcció de l’empresa). El dilema rau en si s’invertirà en programes d’educació o en la 
recuperació d’espais emblemàtics encara que sembla que la tendència és la d’accions de 
suport als ajuntaments mitjançant accions sobre el territori. També es comenta que hi ha 
un principi d’acord amb Aigües de Barcelona (AGBAR) però que no s’ha concretat pel canvi 
que hi ha hagut a última hora amb l’interlocutor d’aquesta empresa. 
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Pel que fa a la valoració de l’Assemblea General de Girona es conclou que és positiva i que 
s’ha de treballar per tal de millorar l’assistència. La memòria s’ha tramès a tots els 
membres no assistents i als del Consell Assessor. També es comenta la necessitat de 
convocar de bell nou aquest Consell i s’acorda que es cursarà una convocatòria per a finals 
de setembre d’enguany. 
 
Es va informar també de les declaracions efectuades pel Consell de Medi ambient sr. 
Ramon Espadaler, amb motiu de la conferència de l’aigua organitzada per la Tribuna 
Barcelona de les quals es dedueix la opció pel transvasament de l’aigua del Roine. 
 
Pel que fa al comentari sobre altres activitats realitzades el sr. Capellà es remet al que ja 
consta al dossier de la sessió que s’ha esmentat. 
 
 
 
2.1.2. NOVETATS SOBRE ELS PROJECTES DELS PROGRAMES INTERREG IIIB  
i IIIA. 
 
Pel que fa al Programa Intereg IIIB MEDOC s’informa dels contactes mantinguts amb la 
regió de Llombardia. Se’ns ha comunicat que està previst que el projecte es presenti a la 
convocatòria del 15 de setembre encara que no se sap quines són les possibilitats reals 
d’obtenir aquest ajut. 
 
S’informa igualment de la visita dels tècnics del Consorci al parc fluvial Navàs-Berga que 
és una altra de les entitats que participen a l’Interreg III-B MEDOC (es limita a un itinerari 
fluvial sense intervenció a  altres actuacions d’interès com és el patrimoni de les colònies 
industrials). 
 
En relació a l’Intereg IIIA  s’informa que el projecte “El taller transfronterer de l’aigua” va 
tenir el suport de la Generalitat i del Consell dels Pirineus. Posteriorment caldrà un acord 
de ratificació del cofinançament que es preveu per al projecte. Consta en l’annex del 
dossier de la sessió una còpia de la carta tramesa al “Conseil de Developpement”. 
 
 
2.1.3. PROPOSTA DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL MUSEU 

INDUSTRIAL DEL TER. 
 
A les pàgines 12 a 19 del dossier de la sessió hi ha les còpies de la carta tramesa pel 
Museu Industrial del Ter on es fa una proposta de vinculació permanent pel que fa a la 
seu del Consorci dintre de les instal·lacions del Centre d’estudis dels Rius Mediterranis que 
albergarà aquests Museu així com la possibilitat de col·laboració a través del manteniment 
d’un lloc de treball de documentalista. La proposta s’acull amb satisfacció ja que suposa 
l’enfortiment de l’esperit de col·laboració que, des del principi, han mantingut ambdues 
iniciatives, tanmateix és un tema per la reflexió i decisió posteriors. També s’ha de tenir en 
compte que l’Ajuntament de Salt ha mostrat el seu interès per tal de mantenir la seu 
tècnica del Consorci. 
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2.1.4. INFORMAR DE LA CONVOCATÒRIA D'UNA BECA SOBRE PATRIMONI 
FLUVIAL. 

 
La sra. Dolors Roset informa de la possibilitat d’obtenir la col·laboració d’un becari per 
portar a terme el projecte de recuperació i valorització del patrimoni fluvial del riu Ter a 
través de la “Fundación Instituto Euromediterráneo de Hidrotécnica” per un termini d’un 
any (prorrogable a tres més). Aquest becari fóra el sr. Moisès Jordi i Pinatella, llicenciat en 
ciències ambientals per la Universitat de Girona el qual estarà dirigit per la professora sra. 
Anna Ribas. Estem  a l’espera de la resolució de l’Instituto. 
 
 
2.1.5. EXECUCIÓ DEL PROJECTE FEDER. 
 
La persona seleccionada es contractarà a mitja jornada a partir del setembre. El projecte 
ja està aprovat i està previst convocar una trobada del Consell abans de les vacances per 
tal d’explicar la gestió prevista. 
 
 
2.1.6. EVOLUCIÓ DEL PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE LLOCS 

EMBLEMÀTICS: OSONA,  COLOMERS I LA TALLADA D'EMPORDÀ. 
 
S’informa de les reunions d’avaluació mantingudes. En l’annex  del dossier de la sessió hi 
figura una carta de la Fundació Territori i Paisatge, en la qual ens comuniquen que 
l’actuació que els vam presentar no ha estat seleccionada en l’actual convocatòria però 
que la finançarà directament la Fundació donada la seva importància.  
 
Pel que fa al projecte del pantà de Cal Gat el Departament de Medi Ambient ha seleccionat 
el projecte i en finançarà el 100% (pendent la signatura del conveni amb la Fundació 
Natura). Pel que fa a l’espai de l’Illa de Canet s’ha efectuat una entrevista amb l’alcalde de 
la Tallada d’Empordà el qual s’hi ha mostrat molt interessat, per la qual cosa s’ha redactat 
el projecte i s’ha presentat a la convocatòria del Departament de Medi Ambient.  
 
En relació als projectes sobre el Ter al seu pas per Osona s’informa de la reunió 
mantinguda a l’OPE de Manlleu on es va optar per un projecte global de renaturalització 
que abasti tota la zona del Ter a la comarca d’Osona des de Montesquiu fins a Roda de 
Ter. 
 
El Sr. F. Camps expressa la necessitat de lligar aquestes iniciatives amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 
 
2.1.7. CONVOCATÒRIA D'UNA REUNIÓ DE CONSORCIS DE LA CONCA DEL 

RIU TER. 
 
Es considera una iniciativa interessant donades les múltiples sinèrgies que s’estan 
concretant en entitats d’aquesta mena sobre un mateix territori. Es trametrà una carta a 
tots els consorcis i pel setembre es concretarà la trobada per tal de que en ella es pugui 
fer una presentació del Consorci i explicar els objectius de col·laboració que es poden 
compartir. 
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2.1.8. ASSISTÈNCIA AL III CONGRESO IBÉRICO DEL AGUA A SEVILLA. 
 
 
La participació final del Consorci encara s’ha de concretar ja que ja s’ha acceptat la 
comunicació que s’hi presentarà. 
 
2.1.9. REDACCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DEL RIU TER. 
 
Es lliura una còpia d’aquest document a tots els membres del Consell. El Pla constitueix 
una memòria de base prèvia per la sol·licitud posterior de tota mena d’ajuts i pot ser una 
eina molt útil per a Consorcis menors. Es demanarà una nova reunió amb la Direcció 
General de Turisme per tal de presentar-lo. 
 
2.1.10. INFORME DE RESULTATS DE LES VISITES ALS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ I PROPOSTA DE CONTINGUTS PER AL BUTLLETÍ 
INFOTER.  

 
 
La informació es recull a les pàgines 39 a 48 del dossier de la sessió i allí es recullen el 
seguit d’iniciatives empreses per al contacte amb els diversos mitjans de comunicació 
implantats sobre la base territorial del Consorci. Pel que fa als Butlletins municipals 
s’informa de que es preveurà una línia de col·laboració ordinària amb els mateixos 
procurant que el diàleg sobre les activitats del Consorci sigui més fluït. El sr. Vivas posa de 
manifesta necessitat d’un consens sobre la informació que es fa arribar a aquests mitjans 
de comunicació. 
 
En relació al disseny de l’INFOTER s’informa de les principals seccions fixes que inclourà 
d’acord amb l’esquema que figura a la pàgina 47 del dossier de la sessió. 
 
 
3. INFORME DE SECRETARIA. 
 

3.1.- RATIFICACIÓ DELS CONVENIS I DECRETS DE PRESIDÈNCIA. 
 

 
Dintre d’aquest apartat el Consell dóna el vist-i-plau i ratifica la resolució de la Presidència 
de sol·licitud d’un ajut per a la redacció d’un projecte de restauració ambiental i 
condicionament per a l’ús públic de l’Illa de Canet i els marges del riu Ter en el seu entorn 
immediat als Termes Municipals de la Tallada d’Empordà i Serra de Daró dins de la 
convocatòria d’ajuts per al finançament d’inversions en els espais inclosos al PEIN del 
Departament de Medi ambient. 
 
El Consell també pren en consideració l’esborrany de conveni redactat per tal d’establir la 
col·laboració amb les comunitats de regants.  
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4. SITUACIÓ ECONÒMICA. 
 
4.1. EVOLUCIÓ DEL PLA DE TRESORERIA. 
 
S’informa de l’acord adoptat per l’ajuntament de Manlleu per l’aval de l’operació de 
tresoreria així com del contingut d’aquest instrument financer. També es comenta els 
principals extrems del Pla de tresoreria i de la seva evolució constant-se la necessitat de 
que els ajuntaments acompleixin amb el seu compromís d’aportació de quotes amb 
regularitat. També es fa un repàs a l’evolució de l’execució pressupostària sobre la 
documentació que, com a informació econòmica, figura al dossier de la sessió. 
 
 
4.2. COMPENSACIÓ DE CRÈDITS AMB L'AJUNTAMENT DE SALT. 
 
La proposta que adopta per unanimitat el Consell de Govern és la següent: 

 
 
1. Antecedents de fet 
 

Segons la informació que es desprèn dels llibres de comptabilitat del Consorci  
corresponent als exercicis de 1999 i 2000 el Consorci Alba-Ter té contret un deute a favor 
de l'Ajuntament de Salt per un import de 38.282,81 Euros (6.369.724 ptes.), segons el 
detall que segueix: 
 

 any 1999 any 2000 TOTAL 

Despeses efectuades Ptes. Euros Ptes. Euros Ptes. Euros 

4.293.468 25.804,26 2.076.256 12.478,55 6.369.724 38.282,81 

 
Aquestes despeses corresponen a les partides denominades: lloguer locals, comunicacions 
telefòniques, material d'oficina, subministrament d'electricitat i treballs personal 
ajuntaments. 
 
Pel que fa a les corresponents a l’any 1999 s’inclouen a l’apartat corresponent de la 
liquidació aprovada pel Consorci a les partides 20200, 22000, 22200, 22710 i 22100 per 
import pendent de 25.804,26 Euros (4.293.468.- ptes.) 
 
Pel que fa a les despeses corresponents a l’any 2000 s'inclouen a l'apartat corresponent de 
la liquidació aprovada pel Consorci a les partides 20200, 22000 i 22100. Pel que fa a la 
partida 22710 (treballs personal ajuntaments) les despeses es van imputar a l'any 2001.  
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D'altra banda, l'Ajuntament de Salt té pendent aportar les quotes al Consorci Alba-Ter dels 
anys 1999, 2000 i 2001 segons es detalla a continuació: 
 

 Any 1999 any 2000 any 2001 TOTAL 

Quotes 
pendents 

Ptes. Euros Ptes.  Ptes. Euros Ptes. Euros 

1.200.000 7.212,14 1.200.000 7.212,14 600.000 3.606,07 3.000.000 18,030,36 

 
 

 
 

2.- Legislació aplicable 
 
1. L'article 13 dels estatuts del Consorci Alba-Ter que atribueix al Consell de Govern les 
facultats relatives al desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost 
aprovat anualment. 
 
 
D’acord amb el supòsit de fet i la legislació aplicable, es proposa al Consell de Govern i 
aquest aprova per unanimitat els següents acords: 

 
  
Primer.- Compensar els crèdits, especificats en els antecedents de fet d’aquest acord 
reconeguts a favor de l'Ajuntament de Salt, amb els dèbits que l’esmentat ajuntament té 
amb el Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Declarar extingits el deute i el crèdit en la quantitat concurrent, operació de la 
qual resulta un saldo a favor de l’ajuntament de Salt de 20.252,45 Euros que haurà 
d’ingressar el Consorci Alba-Ter la qual cosa es portarà a terme en el termini d'un mes des 
de la data d'aquest acord. 
 
Tercer.- Facultar al senyor Joaquim Vivas i Llorens, president del Consorci i al sr. Josep 
Capellà Hereu, gerent del Consorci, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per la 
realització de les gestions que facin falta per fer efectiva la compensació acordada. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Salt als efectes oportuns i en el 
termini  més breu possible. 
 
5. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No se’n consideren. 
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6. PRECS I PREGUNTES. 
 
Cap dels membres del Consell en planteja ja que els diversos dubtes o propostes han 
anant sorgint al llarg de la consideració de cadascun dels temes. 
 
Seguidament i acabada formalment la sessió del Consell de Govern, el seu President dóna 
la paraula al sr. Manel Serra, Gerent del Consorci d’aigües Costa Brava el qual fa una 
brillant exposició sobre els antecedents i realitat actual del treball que està portant a terme 
aquest organisme en la gestió de l’aigua en l’àmbit territorial dels Municipis costaners de 
Girona. 
 
 
 
 
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. 
 
 


