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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 4/02 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14 de desembre de 2002. 
Horari: d’un quart de dotze a la una i deu minuts del migdia. 
Lloc: Centre de Serveis del Consell Municipal de l'Estartit, depenent de 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.  
 
 
Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Joaquim Vivas i Llorens. (President) 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 
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. 
 
No hi assisteixen els representants de l’Ajuntament de  Salt i de Bescanó. 
 
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), Sra. 
Glòria Francolí i Sanglas (Tècnica de comunicació) i Montse Ventura i Pujolar, 
tècnica adscrita a l’àrea de desenvolupament GIS. 
 
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. Novetats sobre les propostes de convenis amb Fundació Agbar, ENDESA, 

Diputació de Girona i Departament de Medi Ambient. 
2.3. Evolució dels projectes en curs: FEDER, ACA, Interreg IIIA, Estratègia 

d’Educació Ambiental. 
2.4. Projecte de recuperació de llocs emblemàtics. 
2.5. Estratègia de Patrimoni Cultural: aprovació conveni marc IPAC. 
2.6. Assistència a congressos. 

3. Informe de l’àrea de comunicació: presentació de la nova pàgina Web, butlletí 
Infoter i repercussió mediàtica del Consorci.  
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4. Informe de secretaria:  
4.1. Ratificacions de convenis i decrets de presidència. 

5. Situació econòmica. 
5.1. Concessió d’un préstec de l’ICF per prefinançar els projectes FEDER i 

Interreg IIIA. 
5.2. Compensació de crèdits amb l'Ajuntament de Manlleu. 
5.3. Evolució del Pla de Tresoreria. 
5.4. Avançament sobre la liquidació del pressupost del 2002. 

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

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Manlleu, 14 de setembre 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 14 de setembre 
d’enguany (Manlleu) 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. 
 
Com d’habitud al començar la sessió es fa lliurament a tots els assistents d’un 
dossier que recull la informació dels punts de l’ordre del dia a tractar. Es farà 
referència a aquest document en alguns indrets de l’acta per tal de poder tenir 
millor seguiment de  la sessió. 
 
2.- INFORME DE GERÈNCIA 

 
2.1. Entrevistes i reunions realitzades. 
 
El gerent del Consorci indica que el ritme i naturalesa de les entrevistes que es 
van succeint ve molt marcat pel desenvolupament els projectes en curs. Es 
glossen les entrevistes mantingudes amb el DPTOP (cofinançament del FEDER) i 
a Economia i Finances ( s’assegura l’ajut del Institut Català de Finances). 
 
Pel que fa a la reunió amb el Consell Assessor s’indica que es va tractar d’una 
trobada amb una certa dificultat ja que no se n’havia fet cap des de la darrera 
Assemblea ja que s’havia d’esperar a la consolidació de tots els projectes que 
estan en marxa. Es comenta el dossier que es va lliurar als membres del Consell i 
del qual se’n dóna un exemplar a cadascun dels membres del Consell de Govern. 
La valoració que es fa de la trobada és molt positiva ja que després d’una llarga 
exposició del treball del Consorci hi van haver aportacions molt interessants. 
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S’apunta la necessitat de convenir amb els membres del Consell Assessor la 
celebració d’una trobada anual i, fins i tot, la possibilitat de fer alguna sessió 
conjunta amb els membres del Consell de Govern. Els temes que susciten més 
interès al sí del Consell Assessor són els relacionats amb el cicle de l’aigua tot i 
que, en un futur, això es pot ampliar per la qual cosa s’entreveu l’inici d’una nova 
etapa en les funcions d’aquest Consell. 
 
2.2.- Novetats sobre les propostes de convenis amb Fundació Agbar, 
ENDESA, Diputació de Girona i Departament de Medi Ambient. 
 
Es glossen breument els iniciatives que s’han anat impulsant en aquest apartat 
(pàg. 3 del dossier). El Conveni amb AGBAR i la resta encara estan pendents de 
signatura si bé molt avançats. El Conveni amb la Diputació de Girona ja està 
aprovat per ambdues institucions i només manca la signatura i el Conveni amb el 
Departament de Medi Ambient segueix pendent encara que el seu finançament 
plurianual estigués previst ja des de l’any passat.  
 
Pel que fa al Conveni amb AGBAR, el Consell adopta, per unanimitat, els 
següents acords: 
 
“SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ 
AGBAR, CENTRE D’ESTUDIS I INVESTIGACIÓ PEL MEDI AMBIENT, PER A 
COL·LABORAR EN TASQUES D’EDICIÓ DE DIVERSA INFORMACIÓ 
RELATIVA AL RIU TER 
 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci 
és la següent: 
 
La Fundació Agbar, mitjançant el seu centre d’estudis i investigació pel medi 
ambient i el Consorci Alba-Ter tenen interès mutu en difondre els principals 
resultats que es van obtenir en l’elaboració del Pla d’Ordenació Integral del riu Ter 
elaborat en el marc del Projecte Alba-Ter/Ave, així com editar part de la nombrosa 
cartografia digital que recull el Sistema d’Informació Geogràfica del Consorci Alba-
Ter en relació al territori que configura el riu Ter. 
 
Atès que un dels objectius del Consorci Alba-Ter és contribuir notablement al 
coneixement del curs fluvial del riu Ter, així com promoure la cohesió territorial 
d’un extens territori, que és la conca fluvial del riu Ter, a partir del riu com a eix 
vertebrador d’aquest espai. 
 
D’acord amb la part expositiva, a proposta de la Presidència es demana al Consell 
de Govern que adopti els següents: 
 
ACORDS  
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Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració amb la Fundació Agbar, 
Centre d’Estudis i Investigació pel Medi Ambient que es concretarà en l’edició d’un 
atles ambiental i patrimonial del riu Ter. 
 
Segon.- Facultar al President del Consorci per la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Fundació Agbar, Centre d’Estudis i 
Investigació pel Medi Ambient.” 
 
Pel que fa al conveni amb ENDESA, la proposta d’acord que es sotmet a la 
consideració del Consell i aquest aprova per unanimitat és la següent: 
 
“SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, PER A COL·LABORAR EN DIVERSES 
ACCIONS QUE TÉ PREVIST DESENVOLUPAR EL CONSORCI ALBA-TER  
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci 
és la següent: 
 
L’empresa ENDESA distribución eléctrica, SLU i el Consorci Alba-Ter tenen 
interès mutu en col·laborar en les següents accions que té previst desenvolupar el 
Consorci Alba-Ter: a) activitats d’educació i sensibilització ambiental; b) fomentar 
la col·laboració amb les universitats i c) suport a l’àrea de comunicació del 
Consorci Alba-Ter. 
 
D’acord amb la part expositiva, a proposta de la Presidència es demana al Consell 
de Govern que adopti els següents: 
 
ACORDS  
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració amb ENDESA, distribución 
eléctrica, SLU que es concretarà en el suport d’aquesta empresa en les següents 
accions que té previst desenvolupar el Consorci Alba-Ter: a) activitats d’educació i 
sensibilització ambiental; b) fomentar la col·laboració amb les universitats i c) 
suport a l’àrea de comunicació del Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Facultar al President del Consorci per la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’empresa ENDESA distribución eléctrica, 
SLU.” 
 
Pel que fa al Conveni que es proposa aprovar amb FCC i del qual s’informa en 
aquests moments, els acords que s’adopten per unanimitat són: 
 
“SIGNATURA D’UN D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FOMENTO 
DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. I EL CONSORCI ALBA-TER 
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La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci 
és la següent: 
 
El Consorci Alba-Ter està elaborant el projecte “Estratègia d’educació ambiental a 
la conca del riu Ter”. El cost de redacció d’aquest projecte està finançat en un 70% 
pel Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Davant la necessitat d’obtenir el finançament per al 30% de les despeses 
derivades de l’elaboració d’aquest projecte es va contactar amb l’empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. la qual va acceptar la nostra 
proposta i ens va proposar la signatura d’un conveni de col·laboració per tal de 
formalitzar la seva col·laboració. 
 
D’acord amb la part expositiva, a proposta de la Presidència es demana al Consell 
de Govern que adopti els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 
Fomento de Construcciones y Contratatas, S.A. que es concretarà amb una 
aportació econòmica que es destinarà al finançament d’una part del projecte 
“Estratègia d’educació ambiental a la conca del riu Ter”. 
 
Segon.- Facultar al President del Consorci per la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. “ 
 
2.3.- Evolució dels projectes en curs: FEDER, ACA, Interreg IIIA, Estratègia 
d’Educació Ambiental. 
 
Es fa un repàs dels projectes en curs: 
 
RATIFICACIÓ DE DECRETS I DE CONVENIS LLIGATS A PROJECTES: 
 
El Consell de Govern ratifica els Decrets pels quals s’aproven els Convenis amb 
l’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona per la realització d’un 
inventari dels elements del patrimoni cultural vinculat a l’aigua dels afluents del riu 
Ter, des del Pasteral fins a la Gola (29 de novembre de 2002). També es ratifica la 
signatura del Conveni amb la càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la 
Universitat de Girona per la digitalització d’una base de dades del SIG del 
planejament urbanístic dins de l’àmbit fluvial dels afluents principals del Baix Ter 
(29 de novembre de 2002). 
S’aprova així mateix la ratificació del decret d’aprovació del contracte menor amb 
l’empresa SIGTE (Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica) per tal de portar a 
terme les tasques encomanades al conveni anterior (29 de novembre de 2002). 
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També es ratifica el Decret de 29 de novembre de 2002, pel qual s’aprova el 
contracte menor amb l’empresa “La Vola, companyia de serveis ambientals” per la 
redacció de l’estratègia d’educació ambiental de la conca del Ter. 
 
En concret i en relació al marc general de col·laboració amb la Universitat de 
Girona els acords que s’adopten, per unanimitat, són: 
 
“SIGNATURA D’UN CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT 
DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER TAL 
D’ESTABLIR UN MARC GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMBDUES 
INSTITUCIONS EN EL CAMP DEL PATRIMONI CULTURAL 

 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci 
és la següent: 
 
La Universitat de Girona i el Consorci Alba Ter varen signar, el 4 de juny de 1999, 
un conveni marc de cooperació científica per a col·laborar en estudis i activitats pel 
desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter. 
 
En el marc d’aquest conveni de cooperació científica, les dues institucions han 
col·laborat en l’àmbit del patrimoni cultural i en altres àmbits de coneixement que 
els hi són propis. 
 
Ambdues institucions consideren necessari aprofundir en aquesta col·laboració en 
l’àmbit del patrimoni cultural i fixar un marc d’actuació al qual s’adaptin les 
successives iniciatives de col·laboració que es portaran a terme en aquestes 
matèries. 
 
Per tot això, l’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona i el Consorci 
Alba-Ter tenen interès en subscriure un conveni marc de col·laboració. 
 
D’acord amb la part expositiva, a proposta de la Presidència es demana al Consell 
de Govern que adopti els següents: 
 
ACORDS  
 
Primer.- Aprovar el text del conveni marc de col·laboració amb l’Institut del 
Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona per tal d’establir un marc general de 
col·laboració entre ambdues institucions en el camp del patrimoni cultural, 
especialment en aquells aspectes que queden recollits en la línia estratègica 
relativa al patrimoni cultural que recull el Pla d’Ordenació integral del riu Ter 
elaborat pel Consorci Alba-Ter en el marc del Projecte Alba-Ter/Ave. 
 
Segon.- Facultar al President del Consorci per la signatura del Conveni. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat 
de Girona.” 
 
 
2.4. Projecte de recuperació de llocs emblemàtics. 
 
El projecte executiu ja ha estat elaborat i la documentació s’ha presentat al 
Departament de Medi Ambient. 
 
Pel que fa al projecte de la presa de Colomers s’ha mantingut una reunió amb 
l’ACA (pàg. 6 del dossier). Sembla que la iniciativa del Consorci pot ser valorada  
de forma complementària amb les accions que l’Agència està valorant per la 
reutilització d’aquest embassament per el rec d’estiu d’algunes terres. S’està a 
l’espera de la resposta de l’ACA. 
 
Illa de Canet: S’ha mantingut una entrevista amb el sr. Pere Maluquer, director 
general de boscos i biodiversitat del Dep. de Medi Ambient, el qual ha vist amb 
bons ulls la presentació del projecte a la propera convocatòria d’ajuts per 
inversions en espais PEIN. 
 
2.5.-  Estratègia de Patrimoni Cultural: aprovació conveni marc IPAC. 
 
Dintre d’aquest apartat intervé el sr. F. Camps que explica l’estratègia que, al seu 
parer, hauria de mantenir el Consorci en aquesta matèria i que passaria pel suport 
d’un soci tècnic (Institut de patrimoni cultural de la Universitat de Girona). Es va 
mantenir una entrevista d’on es va deduir la proposta de signatura d’un conveni 
marc (que posteriorment es concretaria en accions puntuals també conveniades) 
per l’actualització de l’inventari. Aquest conveni s’ha ratificat en l’acord anterior. 
També es tracta de prioritzar les actuacions a decisió del Consorci i d’acord amb 
les recomanacions del tècnics. 
 
Ratificació d’un conveni amb la Fundació Territori i paisatge: 
 
El Consell de Govern aprova el Conveni de col·laboració territorial per a la gestió 
de l’espai de les riberes del Ter als Termes Municipals de Bescanó i Sant Gregori 
(Gironès) a signar amb la Fundació Territori i Paisatge (pàg. 49 i 50 del dossier), 
tot facultat al seu President per la seva signatura. 
 
L’esmentada Fundació es farà càrrec del cost de redacció del projecte 
 
2.6. Assistència a congressos. 
 
Es comenten les accions recollides a les pàgines 8 i 9 del dossier i que, en resum, 
recullen les aportacions del Consorci a les jornades de conservació i gestió del 
patrimoni aragonès (la Glòria  hi va assistir), l’assistència al Congrés de 
restauració de rius i zones humides de Madrid (la comunicació ha obligat a 
actualitzar el power point a partir del projecte i a les activitats actuals del Consorci) 



 8 

i la comunicació tramesa al III Congrés Ibèric sobre gestió i planificació de l’aigua 
(s’ha fet a través de relator i la comunicació ha estat publicada). 
 
Pel que fa a altres temes relacionats s’acorda l’anul·lació de la convocatòria d’una 
reunió específica per a Consorcis ja que es força complicat trobar un denominador 
comú i els interessos són molt variats. Es tirarà endavant la proposta de recollir els 
objectius de cadascú i posar-ho en comú. 
 
El sr. Francesc Camps posa de manifest la necessitat d’encarar una línia en la 
mateixa direcció però per tal de coordinar tots els museus que estan portant a 
terme la seva tasca en aquest àmbit. Xarxa de museus. Es tractaria de proposar 
una promoció conjunta. El sr. Capellà expressa la necessitat de veure primer els 
resultats dels convenis que en l’actualitat estan en marxa i, posteriorment, 
promoure la discussió sobre accions concretes ja previstes però amb l’objectiu de 
“vendre” la necessitat de coordinació entre totes aquestes instàncies. 
 
Pel que fa a l’entrevista amb el sr. J. De Juan, Diputat per Girona al Congrés dels 
Diputats, no hi hagut resposta i la iniciativa a emprendre amb la Comissió de Medi 
Ambient del Parlament s’haurà de fer amb la Comissió de Política Territorial puig 
que l’anterior no ha estat creada. 
 
 
3.- INFORME DE L’ÀREA DE COMUNICACIÓ: PRESENTACIÓ DE LA NOVA 
PÀGINA WEB, BUTLLETÍ INFOTER I REPERCUSSIÓ MEDIÀTICA DEL 
CONSORCI. 
 
La sra. Glòria Francolí explica les diverses accions que s’han portat a terme en 
aquest apartat tot posant l’èmfasi en la renovació de la Web del Consorci 
(operativa ja des de la setmana vinent) de la qual es fa una petita demostració “in 
situ”. Està previst que es pugui accedir al SIG des de la Web a partir del mes de 
març mitjançant una clau d’accés que s’oferirà a tots els ajuntaments consorciats. 
 
El Consell de Govern pren en consideració l’informe que sobre l’apartat de 
comunicació es recull a la pàgina 11 del dossier i que la sra. Francolí glossa 
breument. 
 
La valoració de la informació relativa al Pràcticum  (amb la Universitat de Girona) 
és molt positiva i, pel que fa a l’Infoter es demanen disculpes per la seva remissió 
amb un cert retard. S’han presentat les justificacions de despeses del conveni amb 
el Consorci de Turisme de Catalunya que ja va ser aprovat i de la signatura del 
qual es dóna compte al Consell de Govern. 
  
4. INFORME DE SECRETARIA:  
 
4.1. Ratificacions de convenis i decrets de presidència. 
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Ja s’han comentat a l’apartat corresponent a cadascun d’ells i es troben recollits a 
diversos apartat del dossier de la sessió. 
 
5. SITUACIÓ ECONÒMICA. 
 
Es comenta que es va desenvolupant segons les previsions i que en tot cas, els 
únics problemes destacables són els coneguts de la manca de tresoreria en 
alguns moment de la gestió. 
 
5.1. Concessió d’un préstec de l’ICF per prefinançar els projectes FEDER i 

Interreg IIIA. 
 
S’adopta l’acord de sol·licitud i signatura del conveni que ha de permetre accedir a 
aquest préstec. 
 
5.2. Compensació de crèdits amb l'Ajuntament de Manlleu. 
 
Es ratifica la resolució de la Presidència per la qual s’aprova l’esmentada 
compensació. (pàgina 65 del dossier de la sessió) 
 
5.3. Evolució del Pla de Tresoreria. 
 
El ritme de les aportacions es va complint amb normalitat, sobretot pel que fa a les 
provinents del Ajuntaments consorciats. 
 
5.4. Avançament sobre la liquidació del pressupost del 2002. 
 
L’estat d’execució es conté a la pàgina 77 de les del dossier de la sessió. El 
Consell hi dóna el seu vist-i-plau. 
 
6. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
S’aprova la proposta d’una trobada conjunta amb els 5 Consells Comarcals 
consorciats. 
 
7. PRECS I PREGUNTES. 
 
Arribats a aquest punt i donat que les intervencions sobre els temes d’interès s’han 
anat posant de manifest al llarg de la sessió, ningú no en fa ús. 
 
 
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. 
 
 


