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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 1/04 
Caràcter: Ordinari 
Data: 3 de febrer de 2004. 
Horari: de les cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. 
Lloc:  Can Quintana, de Torroella de Montgrí.  
 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué. (President) 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa. 
Ajuntament de Salt: Sr. Josep Musellas i Vila 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burguès  
Ajuntament de Flaçà: Sr. Vicenç G. Cara 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sr. Joan Busquets 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu 
Ajuntament de Amer: Sr. Jordi Fontàs 
Ajuntament de Ripoll: Sra. Carme Brugarola 
 
Excusa l’absència el Senyor Pere Prat (Ajuntament de Manlleu) i també assisteix en 
començar la sessió, l’alcalde de Torroella de Montgrí, en la seva qualitat d’amfitrió, Sr. 
Carles Negre.  
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Tècnics:   Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu i Gerent en funcions),  
Elisenda Currius i Soler (Tècnica de comunicació) i Dolors Roset (Directora de projectes) 
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informe de presidència. 
3. Evolució dels projectes per àrees de treball (projectes en execució i nous projectes). 

3.1. Promoció econòmica i turisme. 
3.2. Patrimoni cultural. 
3.3. Patrimoni natural. 
3.4. Sensibilització i educació ambiental. 

4. Calendari de les reunions territorials. 
5. Situació econòmica. 
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5.1 Aportacions en consorciats. 
5.2 Elaboració del pressupost del 2004. 

6. Informe de secretaria: ratificacions i propostes d’acords. 
7. Mocions o temes per urgència. 
8. Precs i preguntes. 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Vilallonga de Ter, 16 de desembre 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 16 de desembre de 2003 (Vilallonga 
de Ter), 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 PRESIDÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest apartat intervé el senyor Francesc Camps que explica la reunió prèvia 
que han mantingut alguns membres del Consell de Govern per tal de tractar 
monogràficament el tema de turisme d’acord amb el què es va acordar a la sessió 
anterior. Les conclusions d’aquesta trobada s’exposaran a l’apartat corresponent. 
 
El senyor Camps també explica el contingut general del dossier de la sessió que serveix 
de guió al seguiment dels diversos temes a tractar. Esmenta en primer lloc que, entre 
les activitats portades a terme des de l’última sessió del Consell, destaquen: la 
presentació a la Diputació de Barcelona del Consorci i del pla de dinamització turística 
(pàg. 5 del dossier) – caldrà presentar-ho de bell nou al Diputat responsable de l’Àrea 
de Turisme ja que el Sr. Mayoral, fins ara responsable i que coneixia abastament el 
tema, acaba de ser nomenat alcalde de Granollers; presentació del pla de dinamització 
turística a la Diputació de Girona (pàg. 6 del dossier), es va demanar la col·laboració per 
les jornades de turisme fluvial i es va presentar el conjunt de l’activitat portada a terme 
fins ara pel Consorci; assistència a la presentació tècnica de l’Àrea de Turisme del 
Consell Comarcal del Gironès (pàg. 9 del dossier). Es comenta igualment que s’han 
sol·licitat entrevistes amb els nous consellers de Medi Ambient i Política Territorial i 
Obres Públiques, amb l’objectiu de presentar-los-hi el Consorci i obrir línies de treball 
conjunt. També comenta la necessitat de comptar amb una bona representació dels 
membres del Consell per assistir a aquests contactes. 
 
El senyor Camps explica igualment la iniciativa per tal d’instituir uns premis que 
incentivin els estudis universitaris sobre el Ter. En aquest sentit indica que s’ha 
començat a treballar la redacció d’unes bases que regulessin aquests ajuts. Els treballs 
s’articularien sobre la base de les àrees del Consorci i sempre sobre l’àmbit territorial de 
la nostra competència. El jurat que hauria de resoldre aquests premis estaria format per 
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membres del Consorci, patrocinadors i membres del Consell d’experts (podria ser una 
subcomissió del Consell Assessor). La dotació econòmica prevista inicialment seria de 
3.000 € anuals tot i que cal treballar amb més profunditat el tema de l’esponsorització. 
La institució d’aquests premis es considera una bona solució per tal de tenir noves 
perspectives i idees de treball a fi de desenvolupar posteriorment línies d’actuació per 
part del Consorci.  
 
Seguidament el Consell va debatre llargament el format i extensió d’aquestes bases i 
se’n va acordar la seva difusió en premsa, al butlletí INFOTER i mitjançant comunicació 
a les universitats tan bon punt hagin estat aprovades a la propera reunió del Consell. 
D’aquest debat se’n destaquen les intervencions relatives a la denominació dels premis 
(premis Alba-Ter?) i diversos comentaris a l’entorn de la proposta de bases que ha 
elaborat la tècnica Sra. Elisenda Currius. Queda clar que els treballs que es presentin 
han de ser inèdits i que, posteriorment, no es poden presentar a d’altres convocatòries, 
així com que s’ha de deixar l’oportunitat al seu autor/a de presentar-lo personalment i, 
en aquest sentit, s’apunta que es podria fer coincidir amb les jornades sobre el riu Ter 
que es preparen pel mes de novembre. El Sr. Cara demana que es distingeixi entre 
treballs de final de carrera o treballs de recerca i es demana que es prioritzin els primers 
almenys en una primera fase. 
 
 
3.- EVOLUCIÓ DELS PROJECTES PER ÀREES DE TREBALL (PROJECTES EN 
EXECUCIÓ I NOUS PROJECTES). 
 
3.1 Promoció econòmica i turisme. 
 
REUNIÓ MONOGRÀFICA SOBRE EL TEMA DE TURISME 
 
EL Sr. Genís Dalmau explica el què s’ha tractat i parlat a la reunió que s’ha mantingut 
abans del Consell de Govern per enfocar l’estratègia de dinamització turística del riu Ter. 
Les principals conclusions d’aquesta trobada es refereixen a la possibilitat d’establir rutes 
temàtiques de turisme fluvial aprofitant el treball efectuat pel grup de defensa del Ter. 
En relació a aquesta tasca es constata que no hi ha un recorregut unitari sinó més aviat 
alguns recorreguts inconnexos. L’objectiu fóra promoure una via de cicloturisme que 
permetés etapes de 40 km. per dia, definint diversos trams en funció de la seva 
conservació i accessibilitat. El treball fet pel grup GDT permet fer una primera 
aproximació a les possibilitats d’algunes rutes i per part dels tècnics del Consorci s’hauria 
d’enriquir els recorreguts definint el patrimoni cultural i natural inclòs en cada ruta. Pel 
què fa als serveis existents en els diversos trams (allotjaments, restauració, serveis 
culturals i punts d’informació), caldrà treballar juntament amb els Consells Comarcals 
per tal de posar-nos en contacte amb aquests recursos. En relació a aquest últim punt 
caldria plantejar-se un conveni amb l’escola de turisme de la universitat de Girona 
perquè, a través dels treballs dels estudiants, es pogués avançar en tota aquesta 
informació. Finalment s’indica que seria molt interessant que tota aquesta feina es 
pogués presentar a la jornada prevista per la tardor. 
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3.2 Patrimoni cultural  
 

A les pàgines 11, 12, 13 i 14 del dossier de la sessió es recull la informació sobre els 
temes inclosos en aquest apartat. 
 
Pel què fa a l’actualització i millora de l’inventari del patrimoni cultural, el Consell 
analitza el pla de treball i el pressupost presentat per la universitat de Girona, així com 
el pressupost que sobre aquesta matèria també ha presentat l’empresa JANUS, SL. Es 
comenta que el finançament d’aquesta iniciativa es portarà a terme a través de 
l’INTEREG III-B MEDOC. A tal fi es prepararan per part de la secretaria els plecs tipus 
per a la contractació dels serveis que s’aprovaran mitjançant decret de la presidència. El 
senyor Josep Musellas insisteix en la necessitat de corresponsabilització dels 
ajuntaments pel què fa a aquest finançament.  
 
3.3 Patrimoni natural.   
 
Dintre d’aquest apartat el Consell analitza la sessió de treball mantinguda amb la 
Fundació Territori i Paisatge (pàg. 16 i 17 del dossier), i el senyor Ponç Feliu explica el 
contingut de la reunió. El senyor F. Camps explica que s’ha de preparar un pla director 
de les actuacions de St. Gregori i Bescanó. Cal coordinar aquestes dues corporacions 
amb el Consorci i preparar un projecte comú i caldrà redactar un document i un 
pressupost d’aquest projecte conjunt i, un cop es tingui aquesta documentació, s’haurà 
de preparar un conveni entre el Consorci i la Fundació Territori i Paisatge. 
 
Pel què fa a l’illa de la Pilastra caldrà concretar una reunió amb el senyor Jordi Pietx per 
tal d’explicar les possibilitats de custòdia del territori en aquell indret. 
 
En relació a les actuacions previstes a INTERREG IIIA, el senyor Jordi Comas explica la 
jornada dels tècnics del Consorci a Ceret amb els socis europeus del “Taller 
transfronterer de l’aigua”.  A partir del mes de setembre han de començar les actuacions 
al territori. Per això s’hauran de seleccionar 4 espais naturals per actuar-hi. Aquests 
espais han d’estar repartits territorialment i els ajuntaments hauran de cofinançar 
l’actuació amb una aportació del 50% del finançament necessari. Han de ser actuacions 
petites. 
 
En aquesta direcció es redactaran unes bases per passar-les a tots els ajuntaments 
perquè puguin facilitar projectes al consorci. També s’indica que a través de la 
subvenció europea es podrien finançar una part de les jornades que està previst 
executar a la tardor. 
 
2a FASE PANTÀ DE CAL GAT 
 
El senyor Jordi Comas explica que l’Ajuntament de St. Joan de les Abadesses no té com 
a prioritat executar la segona fase de l’actuació del Pantà de Cal Gat i per això de 
moment no s’iniciarà l’actuació. 
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XARXA NATURA 2000 
 
Es comenta la convocatòria feta pel Departament de Medi ambient dintre d’aquesta línia 
d’ajuts on només hi podran participar 4 municipis del Ripollès (atenent a les condicions 
territorials específiques de la convocatòria). El Consorci coordinarà aquestes sol·licituds. 
  
3.4 Sensibilització i educació ambiental. 
 
MATERIAL GRÀFIC PANTÀ DE CAL GAT 
 
En senyor Jordi Fontàs explica la reunió que es va mantenir a l’Ajuntament de Girona 
per parlar dels materials del pantà de Cal Gat. Es va apuntar que fóra bo pensar en un 
tipus de material que es pogués penjar a la web i de la importància de pensar en un 
material gràfic que segueixi un esquema homogeni a fi d’anar fixant un estil que permeti 
col·leccionar tots els materials editats (les principals conclusions d’aquesta trobada es 
troben a la pàg. 22 del dossier de la sessió). 
 
Seguidament el Consell debat el contingut i pressupost de les jornades sobre el riu Ter 
(pàg. 23 del dossier). El senyor Musellas indica la necessitat d’establir uns criteris 
coherents a l’hora de confeccionar el pressupost d’aquesta activitat i es presenten les 
primeres idees i l’avanç de previsions de despeses. També s’apunta la possibilitat de 
parlar amb les universitats per tal de què aquestes jornades es constitueixin com un 
crèdit de lliure elecció per als seus estudiants. 
 
4.- CALENDARI DE LES REUNIONS TERRITORIALS.  
 
Dintre d’aquest apartat es comenta l’adhesió al Consorci per part de l’Ajuntament de 
Verges i el contacte mantingut a fi de concretar-la (pàg. 25 del dossier). 
 
També es comenta la presentació de la diagnosi del territori de l’Agenda XXI a la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura (pàg. 26 del dossier). 
 
Pel què fa a les jornades per unitats territorials el Consell debat el possible calendari així 
com la carta de convocatòria que s’ha preparat per tal de trametre-la a tots els 
ajuntaments (pàg. 27 del dossier). Sembla que la denominació més adient per aquesta 
activitat és el de Jornades o sessions de treball en lloc de la de xerrades territorials. 
Potser també caldria estudiar que el redactat d’aquesta carta suposi una major 
implicació per part de les corporacions. Finalment es concreta la data del 18 de març per 
fer la sessió corresponent a l’àmbit del baix Ter. Caldrà que a  cada jornada hi participi 
el president del Consorci, el representant territorial i els tècnics. La documentació que es 
donarà als assistents són les fotocòpies del document de power point preparat per a la 
jornada. 
 
 
5.- SITUACIÓ ECONÒMICA.  
 
5.1 Aportacions dels ens consorciats. 
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Dintre d’aquest punt es comenta la sessió mantinguda amb l’Àrea de Promoció 
econòmica de la Diputació de Barcelona (pàg. 29 i 30 del dossier) i els contactes 
mantinguts amb alguns ajuntaments per tal de concretar les aportacions pendents (pàg. 
31 del dossier). El Consell també pren en consideració els models de comunicacions 
elaborats per tal de recordar als ajuntaments les aportacions al seu càrrec i els 
certificats corresponents a aquestes aportacions (pàg. 32 i 33 del dossier). 
 
També es comenta el nou format i periodicitat de l’INFOTER que recull la nova 
orientació del treball del Consorci. El nou mitjà de comunicació es trametrà massivament 
a partir de la setmana propera a tots els ajuntaments i altres instàncies interessades. A 
partir d’aquí la tramesa serà mensual. 
 
 
5.2 Elaboració del pressupost del 2004. 
 
Dintre d’aquest punt el Consell examina l’esborrany del pressupost de despeses i 
d’ingressos previst per l’exercici del 2004 que s’haurà d’aprovar en la propera 
assemblea. Es constata la precarietat dels recursos actuals i la rèmora que això suposa 
de cara a les aportacions previstes pel Consorci (pàg. 34 i 35  del dossier)  
 
 
6.- INFORME DE SECRETARIA: RATIFICACIONS I PROPOSTES D’ACORDS. 
 
Dintre d’aquest punt, el Consell fa una primera aproximació a les previsions de la 
propera assemblea i es comenta la possibilitat de modificar els estatuts per tal de 
preveure la representació d’altres administracions. En aquesta qüestió s’acorda que es 
trametrà carta a la Diputació de Girona perquè ja facin nomenament del seu 
representant d’acord amb la previsió estatutària actual. 
 
Sempre dintre del capítol de previsions es preveu que la propera sessió del consell de 
govern sigui a finals de març o a primers d’abril a l’Ajuntament d’Amer. 
 
7.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No se’n presenten. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Després d’algunes intervencions s’acorda que a partir d’ara es passaran les actes 
aprovades dels consells de govern a tots els ens consorciats. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les set 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 i pel Secretari que en dóna fe. 
 


