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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 1/03 
Caràcter: Ordinari 
Data: 9 d’abril de 2003. 
Horari: d’un quart de vuit de la tarda a dos quarts de deu del vespre. 
Lloc:  Casa de la Vila de l’ajuntament de Manlleu.  
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Joaquim Vivas i Llorens. (President) 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. 
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. 
 
No hi assisteix el representant de l’Ajuntament de  Salt i la representant de l’ajuntament 
de Girona els quals excusen l’absència. 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Tècnics:   Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu i Gerent en funcions),  
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. Situació actual de convenis pendents de signatura. 
2.3. Evolució dels projectes en curs: FEDER, ACA, Interreg IIIA, Fundació AGBAR, pla 

de dinamització turística. 
2.4. Projectes finalitzats: estratègia d’educació ambiental. 
2.5. Projecte de recuperació d’espais emblemàtics: 

 
2.5.1. Projecte del pantà de Cal Gat. 
2.5.2. Proposta a la comarca de la Selva. 
2.5.3. Projecte de l’Illa de Canet. 
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2.5.4. Projecte de la presa de Colomers. 
 

2.6. Projecte de recuperació d’elements de patrimoni cultural. 
 

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

 
4. Situació econòmica. 

4.1. Acords en relació als préstecs sol·licitats a l’ICF. 
4.2. Evolució del Pla de Tresoreria. 
4.3. Informe de liquidació del pressupost de 2002. 

 
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 (Torroella de Montgrí, 14 de desembre 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 desembre de 2002 ( L’Estartit, 
Torroella de Montgrí) 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. 
 
Abans de començar el tractament d’aquest punt de l’ordre del dia, el gerent en funcions 
sr. Jordi Comas explica el nou format que s’ha donat al dossier de la sessió i el 
funcionament del sistema de fitxes pel qual potser es farà més factible el seguiment dels 
temes a tractar. 
 
Seguidament es comenten les diverses entrevistes i reunions realitzades d’ençà de l’última 
sessió (14 de desembre de 2002): Entrevista amb l’Aj. de Sarrià de Ter (fitxa a pàgina 1 
del dossier); entrevista amb l’Aj. de Vilanova de Sau (fitxa a pàgina nº 2 del dossier, 
insisteixen en la necessitat de que el Consorci s’impliqui en el tema de la neteja de les 
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lleres del pantà de Sau); entrevista amb el Consell comarcal d’Osona (fitxa a pàgina nº 3 
del dossier – hi ha molt d’interès per consultar la documentació generada pel Consorci i 
se’ns proposa l’assistència a una Comissió de seguiment del sòl industrial. S’ha de valorar, 
però no es veu massa clar que el Consorci s’hi impliqui de forma executiva. Els tècnics 
n’aniran informant) i entrevista amb els responsables del Pla estratègic de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura (fitxa a pàgina nº 4 i 5 del dossier- en la qual s’acorda intercanviar 
informació). El Consell debat especialment les conclusions que s’extreuen de cadascuna 
d’aquestes trobades i que consten a l’apartat corresponent de les fitxes. Pel que fa a les 
reunions mantingudes pel Consorci es comenten les de participació a la taula rodona de la 
jornada sobre les potencialitats turístiques dels antics espais industrials (fitxa a pàgina nº 
6 del dossier- destacant-se la importància de sumar esforços); Participació a la jornada 
sobre el desenvolupament estratègic a Catalunya (fitxa a pàgina nº 7-8 del dossier- sense 
conclusions en tractar-se d’una jornada informativa que no va generar massa debat). 
 
Pel que fa al seguiment dels projectes en curs  es comenta la reunió de seguiment del 
projecte presentat a l’Interreg IIIA a Ceret el dia 18 de desembre de l’any passat. S’ha 
redactat el primer informe al Comitè de seguiment ((fitxa a pàgina nº 10 del dossier). Pel 
que fa a la feina per la realització del atles que subvenciona Agbar, es comenta la reunió 
mantinguda a Girona el dia 14 de març (fitxa a pàgina nº 11-12 del dossier) 
 
 
2.2. Situació actual de convenis pendents de signatura. 
 
El Conveni amb ENDESA encara està pendent de signatura a l’igual que el negociat amb la 
Fundació Territori i Paisatge. Es debaten diverses línies de pressió per tal de concretar les 
accions (temes pendents previs a la signatura del conveni i que són prou importants). 
 
Pel que fa al Conveni amb la Diputació de Girona es constata que no acaben de funcionar 
els contactes que haurien de desencallar la signatura. 
 
En relació al les Comunitats de Regants el sr. F. Camps proposa que el Consorci promogui 
una mena de Consell popular que sigui un òrgan de participació i de comunicació preferent 
de la societat civil en general en els temes del Consorci. Aquest òrgan permetria trobar un 
encaix a aquestes comunitats. Es debat  la possibilitat de presentar a l’Assemblea General 
un acord de creació d’aquest òrgan de participació que es definiria a través d’una memòria 
que s’hauria d’elaborar prèviament. 
 
Dintre d’aquest apartat es comenta també la entrevista mantinguda amb el sr. Fabregat, 
president de la Comissió de política territorial i obres públiques del Parlament de Catalunya 
(fitxa a la pàgina nº 20 del dossier) que va tenir per objecte la presentació del Consorci i 
la valoració d’un possible conveni que encara està pendent de redacció pel 
desenvolupament del Pla de dinamització turística. 
 
Pel que fa al conveni amb el departament de Medi ambient està pendent d’una decisió del 
Departament encara que caldria actualitzar les dades de l’esborrany. 
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2.3. Evolució dels projectes en curs: FEDER, ACA, Interreg IIIA, Fundació 
AGBAR, pla de dinamització turística. 

 
FEDER: Segueix el seu curs. Les Reunions amb el SIGTE confirmen que la feina ha 
començat amb retard però que avança a bon ritme. Sembla que a finals de juliol pot ser 
operativa la consulta del GIS a través d’Internet. 
 
L’encàrrec de l’ACA sobre actualització de l’inventari segueix endavant i es preveu una 
reunió per a finals d’abril per fer-ne una primera valoració. 
 
INTERREG III. A. Es valora positivament la trobada del dia 18 de desembre de 2002 (fitxa 
a la pàgina nº 10 del dossier). Es constata que caldria fer alguns contactes amb els 
ajuntaments consorciats a fi d’obtenir algun projecte executiu per tenir-lo a punt per 
demanar cofinançament per l’any 2004. Es passarà una carta a tots els ajuntaments per 
tal de sondejar aquesta possibilitat i després veure per on es pot anar. 
 
Conveni amb Fundació AGBAR (pàgines 13 a 19 del dossier). Ja està signat i les 
conclusions de la reunió mantinguda es troben a la pàgina nº 11 del dossier de la trobada. 
La confecció de l’atles va endavant tot i que s’ha de decidir quin tipus de cartografia 
s’utilitza finalment. La propera reunió està programada pel dia 28  d’abril. 
 
Pel que fa al Pla de dinamització Turística es comenten les principals conclusions de 
l’entrevista mantinguda amb el sr. Fabregat (consten a la pàgina 20 del dossier). Es 
lliurarà un exemplar del Pla immediatament al Departament de Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme perquè ho avali davant de Madrid. 
 
 
Es comenta que el projecte presentat a la iniciativa comunitària Interreg IIIB Medoc ha 
passat de manera satisfactòria una primera fase de selecció. S’espera que durant el mes 
de juliol se’ns comuniqui si ha estat seleccionat definitivament. 
 
 
2.4. Projectes finalitzats: estratègia d’educació ambiental. 
 
Dintre d’aquest apartat es comenta  el Conveni signat amb FCC (consta a la pàgina 31 i ss. 
del dossier) i els contactes mantinguts per fer el seguiment del treball (consten a les 
pàgines 22 i 23 del dossier). L’informe final és a les pàgines 27 a 30 del dossier. Sembla 
que els treballs en curs no acompleixen les expectatives i s’haurà d’exigir més a l’empresa 
contractada. 
 
Pel que fa a la proposta que presenta la Glòria Francolí perquè s’organitzi una jornada 
adreçada a periodistes sobre el tractament i gestió de la informació medioambiental (les 
característiques de la proposta es troben a les pàgines 24,25 i 26 del dossier), no es veu 
clar que això ho hagi d’organitzar el Consorci ja que potser pertocaria més al col·legi de 
periodistes de les demarcacions de Barcelona i Girona. S’acorda que es faci un contacte en 
que se’l lliuri la proposta per tal de que valorin la possibilitat d’impulsar-la. 
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2.5. Projecte de recuperació d’espais emblemàtics: 
 
2.5.1. Projecte del pantà de Cal Gat. 
 
La informació es troba a les pàgines 39 a 43 del dossier. S’ha presentant un projecte en 
una sola fase a la convocatòria de la Xarxa Natura. 
 
2.5.2. Proposta a la comarca de la Selva. 
 
Es comenten els contactes mantinguts i les principals conclusions operatives (consten a les 
pàgines 48 a 50 del dossier). S’acorda que el Consorci elabori una proposta en la línia del 
que demana el Consell comarcal de la Selva. 
 
2.5.3. Projecte de l’Illa de Canet. 
 
Resta pendent de que es publiquin les noves convocatòries d’ajuts. S’han mantingut 
contactes amb l’Associació naturalista de Girona. El consell debat sobre les diverses línies 
de col·laboració amb aquesta Associació. 
 
2.5.4. Projecte de la presa de Colomers. 
 
S’ha de recordar a l’ACA sobre el compliment dels compromisos contrets amb el Consorci 
pel que fa a aquest espai. Es mantindran contactes amb la Xarxa de custòdia del Territori 
per veure quina col·laboració es pot arbitrar. 
 
2.6. Projecte de recuperació d’elements de patrimoni cultural. 

 
Encara pendent de valoració. El conveni marc amb l’Institut de Patrimoni cultural de la 
Diputació de Girona ja està subscrit. 
 
 
3. INFORME DE SECRETARIA:  
3.1. Ratificacions de convenis i decrets de presidència. 
 
Dintre d’aquest apartat el Consell pren en consideració la proposta següent: 
 
ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’UN AJUT DE 79.992,48 EUROS 
AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER 
TAL DE PODER PORTAR A TERME ACTUACIONS DESTINADES A LA MILLORA DE 
L’ESTAT DE CONSERVACIÓ O LA DIVERSITAT BIOLÒGICA DELS HÀBITATS A LA 
ZONA DEL PANTÀ DE CAL GAT (SANT JOAN DE LES ABADESSES). 
 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci és la 
següent: 
 

En data 28 de febrer de 2003 el Consorci Alba-Ter va sol.licitar un ajut de 79.992,48 Euros 
al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (dins la convocatòria 
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d’ajuts per a la conservació d’hàbitats naturals i hàbitats d’espècies en els espais proposats 
per a la Xarxa Natura 2000 de la regió biogeogràfica alpina) per tal de poder portar a 
terme actuacions destinades a la millora de l’estat de conservació o la diversitat biològica 
del hàbitats a la zona del Pantà de Cal Gat (Sant Joan de les Abadesses). 

 

Atès que aquesta sol·licitud va aprovar-se per resolució de la presidència en data 28 de 
febrer de 2003. 

Atès que, tal i com dictava el punt tercer de la resolució de presidència, calia presentar 
aquest acord per a la seva ratificació per part del Consell de Govern del Consorci en la 
primera sessió que es celebrés. 
 
D’acord amb la part expositiva, a proposta de la Presidència es demana al Consell de 
Govern que adopti els següents: 
 
 
ACORDS 
 
 
Primer- Ratificar l’acord pres mitjançant resolució de la presidència de sol·licitud d’un ajut 
de 79.992,48 Euros al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per 
tal de poder portar a terme el projecte d’actuacions destinades a la millora de l’estat de 
conservació o la diversitat biològica del hàbitats a la zona del Pantà de Cal Gat. 

Segon- Facultar a la Presidència per a la signatura i realització de les gestions que facin 
falta. 

 
Tercer- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat del 
Departament de Medi Ambient mitjançant tramesa del certificat d’aquest acord, als efectes 
oportuns i en el termini més breu possible. 
 
El Consell adopta l’acord de ratificació per unanimitat. 
 
El Consell ratifica igualment la Resolució de la Presidència d’aprovar el text del conveni de 
col·laboració específica amb l’ajuntament de Manlleu (que actua en representació de la 
futura Fundació del Museu Industrial del Ter) i en concret del seu Centre d’Estudis dels 
Rius Mediterranis pel desenvolupament d’un projecte de recerca cartogràfica sobre el bosc 
de ribera del riu Ter i els seus afluents principals a la província de Barcelona. 
 
Es ratifica igualment la resolució de presidència per la qual s’aprova el contracte menor 
amb l’empresa SIGTE pel manteniment del GIS (resolució de 7 de gener de 2003). 
 
També es ratifica la Resolució de Presidència de 2 d’abril d’enguany per la qual s’acorda 
l’augment de la jornada laboral de la sra. Montserrat Ventura i Pujolar per la baixa per 
maternitat de la Sra. Dolors Roset. 
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4. SITUACIÓ ECONÒMICA. 
 
4.1. Acords en relació als préstecs sol·licitats a l’ICF. 
 
Dintre d’aquest punt el Consell pren en consideració els següents acords: 
 
ACORDS EN RELACIÓ AL PRÉSTEC SOL.LICITAT A L’INSTITUT CATALÀ DE 
FINANCES PER PREFINANÇAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL FEDER 
 
 
1. Antecedents de fet 
 

En la sessió del dia 14 de setembre de 2002, el Consell de Govern adoptà, per unanimitat 
dels membres assistents, l’acord de sol.licitar un préstec a l’Institut Català de Finances per 
prefinançar la subvenció concedida pel FEDER per al projecte denominat “Consorci Alba-
Ter: centre de transferència tecnològica als ens locals consorciats”.  
 
En aquest acord de sol·licitud també es va facultar al president del Consorci per a 
l’acceptació del préstec en cas que la sol·licitud fos resolta favorablement. 
 
En data 26 de novembre de 2002 l’Institut Català de Finances va aprovar la concessió  del 
préstec sol·licitat. Previ a la signatura d’aquest préstec se’ns demana prendre uns acords. 
 
Es proposa al Consell de Govern i aquest aprova per unanimitat els següents acords: 

 
Primer.- Aprovar la signatura del préstec amb l’Institut Català de Finances per import de 
50.000 Euros per prefinançar la subvenció concedida pel FEDER. 
 
Segon.- Facultar el sr. Joaquim Vivas i Llorens, president del Consorci, per a la 
formalització del préstec per import de 50.000 Euros per prefinançar la subvenció 
concedida pel FEDER, així com per a la signatura de quanta documentació sigui 
necessària. 
 
Tercer.- Presentar aquest acord per a la seva ratificació per part de l’Assemblea General 
del Consorci en la primera sessió que celebri, als efectes de control de legalitat. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Institut Català de Finances als efectes oportuns. 
 
 
ACORDS EN RELACIÓ AL PRÉSTEC SOL.LICITAT A L’INSTITUT CATALÀ DE 
FINANCES PER PREFINANÇAR L’AJUT CONCEDIT PER LA INICIATIVA 
COMUNITÀRIA INTERREG IIIA 
 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci és la 
següent: 
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En la sessió del dia 14 de desembre de 2002, el Consell de Govern adoptà, per unanimitat 
dels membres assistents, l’acord de sol.licitar un préstec a l’Institut Català de Finances per 
prefinançar la subvenció concedida per la iniciativa comunitària Interreg IIIA per al 
projecte denominat “El Taller transfronterer de l’Aigua”.  
 
En aquest acord de sol.licitud també es va facultar al president del Consorci per a 
l’acceptació del préstec en cas que la sol.licitud fos resolta favorablement. 
 
En data 24 de febrer de 2003 l’Institut Català de Finances va aprovar la concessió  del 
préstec sol.licitat. Previ a la signatura d’aquest préstec se’ns demana prendre uns acords. 
 
D’acord amb la part expositiva, a proposta de la Presidència es demana al Consell de 
Govern que adopti els següents: 
 
ACORDS  
 
 
Primer.- Donar instruccions irrevocables al País Pirineus-Mediterrània per tal que domiciliï 
la subvenció corresponent al projecte “El Taller transfronterer de l’Aigua“ que ha de 
percebre el Consorci Alba-Ter en el compte corrent núm. 0182-5734-35-0000769911 del 
Banco Bilbao Vizacaya Argentaria, del qual és titular l’Institut Català de Finances. Aquesta 
domiciliació no podrà ser modificada durant tota la vigència del préstec i l’import de la 
subvenció anirà destinada exclusivament al pagament del préstec que es formalitza amb 
l’Institut Català de Finances. 
 
Segon.- Autoritzar el sr. Joaquim Vivas i Llorens, president del Consorci per a la 
formalització del préstec per import de 94.500 Euros per prefinançar la subvenció 
concedida per la iniciativa comunitària Interreg IIIA, així com per a la signatura de quanta 
documentació sigui necessària. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Institut Català de Finances als efectes oportuns. 
 
 
4.2. Evolució del Pla de Tresoreria. 
 
Es comenten els principals extrems resultants d’aquest document. El Gerent en funcions 
comenta la situació preocupant derivada de la manca de finançament pel funcionament 
ordinari del Consorci i la necessitat de concretar el Conveni amb el departament de Medi 
Ambient abans de final d’any i que podria resoldre el problema. El sr. F. Camps retorna 
sobre el tema del conveni amb la Diputació de Girona dient que s’ha de pressionar per 
obtenir la seva signatura. 
Dins aquest mateix punt, es comenta que actualment el Consorci té concertada una 
operació de tresoreria a la Caixa de Manlleu que venç el 20 de juny i es preveu que, vista 
la situació de la tresoreria, serà necessari renovar l'operació. En aquest sentit el Consell 
acorda facultar al President per a la signatura dels documents corresponents. 
 
4.3. Informe de liquidació del pressupost de 2002. 
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Es conté a les pàgines 62 a 66 del dossier. Els Comptes Generals s’hauran d’aprovar en la 
propera Assemblea General a celebrar pel setembre ja que, amb el tema electoral pendent 
no hi ha cap altra possibilitat. 
 
5. Mocions o temes per urgència. 
 
El Consell acorda l’enviament d’una carta a tots els ajuntaments per tal de que recordin 
que en les sessions del cartipàs posteriors a la constitució dels nous ajuntaments han de 
designar els seus representants al Consorci. 
 
També es debaten diverses dates per tal de celebrar una sessió informal dels membres del 
Consell i s’acorda que la millor data per la celebració de la futura Assemblea General serà 
a finals de setembre i prèvia celebració d’una sessió del Consell de Govern que ha de 
servir per preparar-la ja que sobre la taula hi ha el tema important de la renovació dels 
òrgans de govern. 
 
 
6. Precs i preguntes. 
 
No se’n produeixen a l’haver-se suscitat tots els temes en el decurs de la sessió. 
 
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. 
 
 


