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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 3/03 
Caràcter: Ordinari 
Data: 21 d’octubre de 2003. 
Horari: de les sis i cinc minuts de la tarda a les vuit del vespre. 
Lloc:  Casa de la Vila de l’Ajuntament de Salt.  
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. (President) 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa. 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre. 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix.  
Ajuntament de Ripoll: Sra. Carme Brugarola i Areñas. 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès  
 
Donada l’especial situació dels òrgans de govern del Consorci un cop celebrades les 
eleccions municipals, es fa constar que també assisteixen a la sessió del Consell, en 
qualitat d’oïdors, els següents regidors que han estat designats com a nous representants 
dels ajuntaments i que formen el Consell per modificació prevista dels Estatuts: Sr. Jordi 
Fontàs i Mitjanas  (Ajuntament d’Amer), i Sr. Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de 
Vilallonga de Ter) 
 
Excusa l’absència el senyor Vicenç G. Cara Fernández (Ajuntament de Flaçà) 
 
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), Montse Ventura i Pujolar, tècnica 
adscrita a l’àrea de desenvolupament GIS i Dolors Roset (Directora de projectes). 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Organització del Consorci en àrees temàtiques i territorials. 
 
3. Acords que cal prendre:  
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3.1. Acords relatius al conveni amb la Diputació de Girona. 
3.2. Acords relatius a l’addenda del conveni amb la Fundació AGBAR. 
3.3. Acords relatius a la presentació d’un projecte a la convocatòria 2004-2005 del 

FEDER. 
3.4. Acords relatius al Pla de Dinamització Turística. 
 

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

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Bescanó, 17 de setembre de 2003). 
 
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 17 de setembre de 2003 (Bescanó) 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.- ORGANITZACIÓ DEL CONSORCI EN ÀREES TEMÀTIQUES I TERRITORIALS. 
 
Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia el senyor Francesc Camps explica l’objectiu de la 
proposta d’organització interna dels òrgans directius del Consorci a partir de la nova 
composició i comeses del seu Consell de Govern. Es lliura a tots els participants el 
document elaborat per la definició d’àrees territorials amb adscripció de la seva respectiva 
responsabilitat a cadascun dels membres del Consell. 
 
Seguidament el Consell enceta un debat extens sobre la manera més eficaç del cobrament 
de les quotes dels ajuntaments consorciats. Es valora la possibilitat de què les quotes 
s’identifiquin mitjançant signatures de convenis amb cadascun dels ajuntaments. Aquest 
contacte amb els ajuntaments s’hauria de fer amb ocasió de les reunions territorials que 
es pensen mantenir properament. També es podria utilitzar la presentació del servidor de 
mapes que es farà als ajuntaments. Es valora igualment la possibilitat l’increment 
automàtic d’aquestes quotes d’acord amb l’IPC. 
 
Finalment s’acorda que la proposta de nou conveni regulador es discuteixi, si cal, en la 
propera sessió del Consell de Govern. 
 
Es comenta igualment que cal aprofitar el moment per acabar de fer els contactes 
necessaris amb els ajuntaments que no estan adherits i que són riberencs. Per això seran 
mot  importants les reunions territorials de les quals es proposen ja les dates i s’acorda 
que se’n discutirà una proposta de guió de la informació que cal donar en aquelles 
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trobades. El Consell de Govern mostra la seva opinió unànime de que cal vehicular a partir 
d’ara les inquietuds dels ajuntaments a través del seu representant i mitjançant un 
contacte fluïd amb els serveis administratius del Consorci i el seu representant territorial. 
 
S’ha elaborat i es lliura un dossier d’accions a emprendre per a cada àrea temàtica. En 
aquesta àrea d’acció potser caldria recuperar l’antiga idea del treball conjunt amb els 
museus que s’ubiquen al llarg del territori (Ripoll, Manlleu, Salt, Girona...). en aquest sentit 
caldria encetar converses amb el personal dels museus per tal de revertir part dels diners 
d’actualització de l’inventari als propis ajuntaments (finançament de projectes 
museogràfics). Seria molt bona la col·laboració dels experts de cada museu en la 
priorització dels elements del patrimoni cultural. 
 
Pel què fa al patrimoni natural el Consell de Govern comenta la possibilitat de concretar 
una visita per tal de comprovar la finalització del projecte de Cal Gat. 
 
Pel què fa a l’àrea d’educació ambiental es confirma que l’estratègia ja està redactada i es 
fa un seguiment dels convenis amb ENDESA i amb la fundació AGBAR per l’edició de l’atlas 
ambiental i patrimonial. 
 
En l’apartat de promoció econòmica i turisme es comenta la visita al senyor Xavier Civit, 
Director General de Turisme, així com la necessitat de completar el treball tècnic per 
acabar el projecte que es planteja. S’acorda demanar entrevista amb el senyor Oriol Pujol. 
 
 
3.- ACORDS QUE CAL PRENDRE.  
 
3.1 Acords relatius al conveni amb la Diputació de Girona. 
 
S’ha plantejat la signatura d’aquest conveni amb l’objectiu d’obtenir finançament pel 
Consorci per als propers anys encara que, de moment seria important concretar l’aportació 
per a l’exercici del 2003. Es comenten els criteris que informen l’esmentat conveni  
 
3.2 Acords relatius a l’addenda del conveni amb la Fundació AGBAR. 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ AGBAR, 
CENTRE D’ESTUDIS I INVESTIGACIÓ DEL MEDI AMBIENT I EL CONSORCI 
ALBA-TER 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci és la 
següent: 
 
“El 30 de desembre de 2002 la Fundació AGBAR, Centre d’Estudis i Investigació del Medi 
Ambient i el Consorci Alba-Ter van signar un conveni de col·laboració per tal d’editar un 
Atlas ambiental i patrimonial del riu Ter. 
 
En les posteriors reunions de seguiment s’ha observat que alguns aspectes del conveni no 
estaven degudament definits per la qual cosa s’ha cregut convenient la incorporació de 
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noves clàusules referents a les característiques tècniques, condicions de pagament, 
cronograma, pressupost detallat i edició de l’atlas. 
 

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 de l’addenda al conveni de col·laboració amb la Fundació AGBAR, 
Centre d’Estudis i Investigació del Medi Ambient, per tal d’editar un Atlas 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.” 
 
En el debat d’aquesta proposta es comenten les principals modificacions que planteja 
l’addenda sobre tot pel què fa a les retribucions d’una persona becària que ha de 
completar els treballs de redacció de l’atlas. La previsió és que aquesta feina estigui 
enllestida a finals de febrer del 2004. 
 
3.3 Acords relatius a la presentació d’un projecte a la convocatòria 2004-

2005 del FEDER. 
 

PRESENTACIÓ DE PROJECTES A LA CONVOCATÒRIA DEL FEDER PER AL 
PERÍODE 2004-2005. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci és la 
següent: 
 

“En data 6.8.2003 es va publicar l’ordre per la qual es regula el procediment per 
seleccionar les actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament del FEDER per a 
les anualitats 2004-2005-2006. El termini de presentació de sol·licitud per al període 2004-
2005 finalitza el 10 de novembre de 2003. 

La present convocatòria preveu, com a actuacions susceptibles de cofinançament FEDER,  
projectes de protecció i regeneració de l’entorn natural (mesura 2.4.), les quals poden 
optar a un finançament del 50% per part de fons FEDER. 

El Consorci Alba-Ter disposa d’una estratègia de recuperació d’espais naturals emblemàtics 
dels rius Ter i Freser. En el marc d’aquesta estratègia el Consorci Alba-Ter vol presentar 
una sol.licitud a la convocatòria del FEDER que consisteix en la recuperació mediambiental 
d’espais naturals degradats distribuïts al llarg de la riba dels rius Ter i Freser i en la creació 
d’infraestructures de suport de l’ús a aquests espais naturals. 
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El Consorci s’ha posat en contacte amb ajuntaments consorciats que han mostrat interès 
en presentar un projecte en l’esmentada convocatòria i que acceptin fer-se càrrec del 50% 
del seu finançament. 

Finalment, han presentat projectes 5 municipis (Campdevànol, Ripoll, Torelló, Sant Julià 
del Llor i Bonmatí i Torroella de Montgrí). Tots ells han adoptat compromisos de 
cofinançament (50%) i de delegació de l’execució de l’obra al Consorci Alba-Ter. 

El pressupost global és de les actuacions que es presenten és de 810.325,85 €. 
 
D’acord amb la part expositiva, a proposta de la Presidència, es demana al 
Consell de Govern que adopti els següents: 
 
ACORDS 

 

Primer- Adoptar el compromís de presentar els projectes dels ajuntaments de 
Campdevànol, Ripoll, Torelló, Sant Julià del Llor i Bonmatí i Torroella de Montgrí a la 
convocatòria del FEDER per al període 2004-2005. 

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

 

Per part de la senyora Dolors Roset s’explica l’objectiu bàsic del projecte que es demana 
als ajuts comunitaris (restauració medioambiental d’espais degradats). També es 
comenten la importància que en aquests projectes tenen els contactes amb els 
ajuntaments i finalment el contingut total de la sol·licitud que engloba cinc petits projectes 
de cinc municipis que formen part del Consorci. Aquest projecte global ha de permetre al 
Consorci vehicular aquestes sol·licituds municipals ampliant així les possibilitats de 
finançament europeu de projectes municipals.  
 
 
3.4 Acords relatius al Pla de Dinamització Turística 
 

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUD PER PODER OPTAR AL FINANÇAMENT PER 
EXECUTAR UN PLA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA A LA CONCA DEL RIU TER 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Consell de Govern del Consorci és la 
següent: 
 
“El Consorci Alba-Ter ha elaborat una proposta de pla de dinamització turística de la conca 
del riu Ter per a la qual disposa de cartes de suport de diverses entitats i organismes de la 
conca del riu Ter.. Aquesta proposta s’engloba dins el títol: “El turisme en l’eix fluvial del 
Ter: una oportunitat de cohesió, desenvolupament i sostenibilitat territorial”. 
 
El Consorci Alba-Ter coneix l’existència de programes de finançament per a Plans de 
dinamització turística de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pyme del 
Ministerio de Economía destinats a zones on el turisme és considerat un sector econòmic 
emergent.  
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El Consorci Alba-Ter vol presentar aquesta proposta davant la Direcció General de Turisme 
de la Generalitat de Catalunya ja que és l’administració autonòmica qui presenta la 
sol·licitud  davant el Ministerio de Economía. 
 
D’acord amb la part expositiva, a proposta de la Presidència, es demana al 
Consell de Govern que adopti els següents: 
 
ACORDS 
 

Primer- Adoptar el compromís de presentar una sol·licitud davant la Direcció General de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya per poder optar al finançament per a Plans de 
dinamització turística del Ministerio de Economía. 

 

Segon- Facultar a la Presidència per a la signatura i realització de les gestions que facin 
falta.” 
 
Del desenvolupament d’aquest punt ja se n’ha parlat en tractar l’organització del Consorci 
en àrees temàtiques i s’acorda el lliurament immediat del pla a la Direcció General de 
Turisme. 
 
4.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Dintre d’aquest apartat la senyora Glòria Francolí, tècnica de comunicació del Consorci, 
exposa la seva decisió de deixar el Consorci i comenta les raons de tipus personal i 
professional que justifiquen aquesta decisió. El lligam contractual de la senyora Francolí 
amb el Consorci Alba Ter fineix el dia 2 de desembre d’enguany i per aquesta raó, es 
preveu la convocatòria d’un procés selectiu per tal de cobrir la plaça que restarà vacant 
amb la decisió que acaba d’anunciar la tècnica de comunicació. 
 
Per acord unànime del Consell de Govern i a proposta de la presidència es fa contar a 
l’acta l’agraïment per la tasca realitzada per la senyora Francolí com a tècnica de 
comunicació així com el desig de tots els presents de què els propers objectius 
professionals que acaba de comentar la interessada,  s’assoleixin de la manera més 
satisfactòria possible. 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest punt el senyor Joan Busquets comenta la problemàtica que es planteja a 
nivell d’alguns municipis de l’alt Ter pel què fa a una planta invasora que colonitza les 
lleres del riu. En aquest sentit informa de la subvenció demanada a l’ACA per intervenir en 
aquesta plaga i es demana que el Consorci tingui en compte aquest tema pel què fa a 
l’elaboració d’un estudi biològic al respecte. 
 
A proposta del president senyor Francesc Camps el Consell de Govern estableix que la 
mecànica de les reunions ordinàries del Consell de Govern s’adeqüi a la periodicitat 
establerta als estatuts de tal manera que es porti a terme el tercer dimarts de cada mes i 
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cada dos mesos. Es concreta doncs que la propera trobada es portarà a terme el dimarts 
dia 16 de desembre a les 5 de la tarda a l’Ajuntament de Vilallonga de Ter. 
 
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. 
 
 


