
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 02/08 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13 de desembre de 2008 
Horari:. De 2/4 d’11 a 2/4  de 12  
Lloc: Monestir de Sant Pere de Casserres (Les Masies de Roda) 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament d’Anglès: Sra. Sònia Martí Korff 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simon Caballero 
Ajuntament de Bordils: Sr. Albert Martí Olivet  
Ajuntament de Campdevànol: Sr. Ferran Martínez Ramos 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps Sagué 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de la Tallada d’Empordà: Josep Ferrer Vilavella  
Ajuntament de les Masies de Roda: Sr. Jordi Gros Roca  
Ajuntament de les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García Gordillo 
Ajuntament de Llanars: Esteve Costa Sala 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Marc Prat Arrey (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer Mora 
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Esteve Franch Ginés  
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada Reig 
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau: David Pérez Besa 
Ajuntament de Sant Joan de Mollet: Sr. Xavier Pagès Coll 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs Freixas 
Ajuntament de St. Quirze de Besora: Sr. Pere Colom Codina (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de St. Vicenç de Torelló: Sr. Joan Sadurní Camps (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Torelló: Sr. Manel Romans 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. M. Dolors Bassa Coll 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Vic: Sra. Mercè Vidal 
Ajuntament d’ Ultramort: Sr. Miquel Pallés Blanco 
Consell Comarcal de la Selva: Sra. Sònia Martí Korff 
Consell Comarcal del Ripollès: Sr. Francesc Solé Isern 
Consell Comarcal d’Osona: Sr. Lluís Bassas Portús  
 
Secretari : Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
 



També assisteix a la sessió, en qualitat d’oient, el senyor Ramon Isern (alcalde de Les Masies de 
Roda) . 
 
Són presents també a l’assemblea els tècnics del Consorci: Anna Magem i Marsó, gerent; Dolors 
Roset, directora de projectes; Teia Puigvert, tècnica de projectes; Marta Rudé, responsable de 
comunicació; Anna Serra, Administrativa i Josep Capellà, Assessor del Consell de Govern. 
 
No assisteixen a l’assemblea, sense que consti delegació, els representants dels membres del 
Consorci següents: Ajuntaments d’Amer, Camprodon, Cervià de Ter, Colomers, Flaçà, Foixà, 
Gualta, Jafre, Les Llosses, Queralbs, Sarrià de Ter, Serra de Daró, Setcases, St. Gregori, St. Joan 
de les Abadesses, St. Jordi Desvalls, Sant Julià del Llor i Bonmatí, St. Pau de Seguries, Sta. M. de 
Corcó, Vilallonga de Ter, Ullà , el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consell Comarcal del 
Gironès.   
 
 

Ordre del dia 

 
1. Benvinguda. 
2. Constitució de l’assemblea. 
3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29 de febrer de 2008) 
4. Aprovació dels comptes generals de l’any 2007. 
5. Aprovació del pressupost i la plantilla de l’exercici 2009. 
6. Donar compte d’acords adoptats pel Consell de Govern. 
7. Declaració del Ter, 10 anys del Consorci Alba-Ter. 
8. Informe de gestió. 
9. Mocions o temes per urgència. 
10. Precs i preguntes. 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- BENVINGUDA 
 
En la presentació de l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter, intervé en primer lloc el Sr. 
Francesc Camps i Sagué, president del Consorci, que dóna la benvinguda a tots els assistents i 
cedeix la paraula al Sr. Ramon Isern , alcalde de Les Masies de Roda, en la seva qualitat d’amfitrió 
de l’acte que celebra el Consorci al Monestir de Sant Pere de Casserres. 
 
L’il·lustríssim senyor Ramon Isern, alcalde de l’Ajuntament de les Masies de Roda dóna la 
benvinguda a tots els participants i assenyala la satisfacció que, com a alcalde del Municipi on se 
celebra l’Assemblea del Consorci, experimenta a l’hora d’acollir aquesta efemèride tant  important.  
 
Seguidament el Sr. Camps comenta que aquesta assemblea s’ha fet coincidir amb el 10è aniversari 
del Consorci Alba-Ter i que s’ha volgut tornar als orígens de la constitució de l’ens, que es va fer al 
monestir de Sant Pere de Casserres i que, 10 anys després, acull aquesta assemblea i aquest acte 
de celebració.    
 
 



2.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA. 
 
El president dóna la paraula al Sr. Alfons Giol i Amich, secretari del Consorci Alba-Ter, que exposa 
el segon punt de l’ordre del dia que té com a objectiu la constitució efectiva de l’Assemblea 
general del Consorci Alba-Ter.  A aquest efecte, el Sr. Secretari dóna compte que l’art. 11 dels 
Estatuts de l’entitat disposa que l’Assemblea General està formada, inicialment, pels representants 
dels ajuntaments promotors i, la composició final, en funció de les incorporacions posteriors. 
 
El nombre de representants dels ens consorciats que avui assisteixen a l’Assemblea és de 28 (24 
membres presents i 3 delegacions de vot). Per tant, i d’acord amb l’art. 17 dels estatuts, que 
prescriu que el quòrum d’assistència per a la vàlida constitució de l’Assemblea és de la meitat més 
ú (27) del nombre legal de membres (51) actuals, es considera vàlidament constituïda l’Assemblea 
General del Consorci Alba-Ter, per la qual cosa es pot donar inici a la sessió. Així ho declara el 
secretari de l’ens, un cop constatades les dades efectives d’assistència. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ( 29 DE FEBRER DE 2008). 
 
El Sr. Giol,  proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 29 
de febrer de 2008, que és la darrera que l’ens ha celebrat i que s’ha fet arribar en forma 
d’esborrany, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió,  a tots els representants dels ens 
que constitueixen el Consorci. Posada a votació l’acta esmentada s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’ANY 2007 
 

Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Francesc Camps dóna la paraula al Sr. Pere Prat, 
responsable d’hisenda del Consorci  Alba-Ter el qual exposa que, tal i com marquen els estatuts 
del Consorci Alba-Ter, anualment hi ha d’haver  l’aprovació dels comptes generals de l’exercici 
passat; en aquest cas l’any 2007. Un any  en què els comptes es van tancar favorablement, com 
es pot comprovar en el dossier adjunt que s’ha lliurat a tots els assistents.  
 
A continuació esmenta que, pel que fa a la part de tràmit  administratiu dels comptes, en data 5 
de setembre de 2008, l’Interventor va informar favorablement del Compte General 2007, i va 
informar també sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir per a la seva aprovació. 
 
Tot seguit, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de Comptes, la 
qual, en sessió celebrada en data 17 de setembre de 2008, el va informar favorablement.  
 

El sr. Prat comenta que si s¡’entra en els temes més concrets es pot dir que el balanç de situació, 
tant l’actiu com el passiu, tenen un import de 713.345,99 euros.  Que els drets pendents de 
cobrament per l’exercici 2007 eren de 154.644,33 euros, i les obligacions de pagament eren 
només de 10.316,19 euros. Afegeix que un dels elements a tenir molt en compte és el resultat 
pressupostari, entenent per això, si l’any 2007 hi va haver la capacitat de generar més ingressos 
que despeses. En aquest cas va ser favorable i dóna un resultat positiu de 18.158,51 euros. 
 
Per altra banda, el Sr. Prat també comenta que , en el moment de tancar l’exercici a 31 de 
desembre de 2007, el total de drets pendents de cobrament era de 218.480,41 euros procedents 
també d’exercicis anteriors i del 2007 . El Consorci devia a 31 de desembre, tenint en compte l’any 



2007 i els anteriors, 97.869,22 euros. El saldo que hi havia doncs als comptes corrents i a caixa 
era favorable, de 60.354,78 euros. 
 
Per finalitzar també  comenta que un altre element molt important a tenir en compte és el 
romanent de tresoreria, que va ser positiu, de 51.247,56 euros, que són diners que és poden 
gastar com a despeses generals; també hi havia un romanent de tresoreria afectat de 110.146,83 
euros, que s’ha arrossegat al pressupost del 2008. Finalment el sr. Prat  demana a l’assemblea que 
doni un vot positiu als resultats que es desprenen dels comptes ja que l’ any 2007 es va tancar de 
manera molt positiva.  
 

 
La proposta que  es sotmet a consideració i aprovació de l’Assemblea general és la següent: 
 
“El Compte General, amb l' informe de la Comissió, es va exposar al públic, mitjançant un edicte 
que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 220, de 14 de novembre de 
2008  i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 274, de 14 de novembre de 2008 pel 
termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats van poder presentar 
reclamacions, objeccions o observacions. 
 
Atès que durant l' esmentat termini no se n'ha presentat cap; 
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’ article 212.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que acompanyat dels 
informes de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions formulades, el Compte General 
es sotmetrà al Ple de la Corporació, en el nostre cas l’assemblea general, perquè, si convé, pugui 
ser aprovat. 
 
Vist l’ article 214.5 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que les entitats locals rendiran al 
Tribunal de Comptes el Compte General degudament aprovat. 
 
Vist l’article 9 de la Llei  6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes,  segons redacció 
donada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol, que disposa que les corporacions locals han de retre els 
comptes de cada exercici a la Sindicatura de Comptes. 
 
Es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents acords, que llegeix l’interventor del 
Consorci Alba-Ter, el Sr. Lluís Solé i Díez: 
 
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’informe d’intervenció, el Compte General del Consorci 
corresponent a l'exercici de 2007, que conté la següent documentació: 
 
 
a) Estats i comptes anuals: 
 

- Balanç de Situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 713.345,99 Euros, un passiu de 
713.345,99 Euros i un resultat de l’exercici positiu de 159.134,12 Euros. 



- Compte de Resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 159.134,12 euros. 
- Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 

154.644,33 Euros, unes obligacions pendents de pagament de 10.316,19 Euros i un 
resultat pressupostari ajustat de 18.158,51 Euros. 

- Estat demostratiu dels drets a cobrar i de les obligacions a pagar procedents de 
pressupostos tancats:  en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
218.480,41 Euros i obligacions pendents de pagament de 97.869,22 Euros. 

- Estat de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna unes existències de 60.354,78 Euros. 
 
b) Annexos als estats i comptes anuals: 
 

- Balanç de Comprovació: en tancar l’exercici dóna un total en el deure de 5.108.238,29 
Euros i un total en l’haver de 5.108.238,29 Euros. 

- Estat de Romanent de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 51.247,56 Euros i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb 
finançament afectat de 110.146,83 Euros. 

- Estat de situació i moviment d’operacions no pressupostàries de Tresoreria: en tancar 
l’exercici dóna un saldo pendent de pagament de 7.096,75 Euros. 
 

c)    Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos 
 

- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: en començar l'exercici dóna un total 
d’ingressos de 239.271,03 Euros i un total de despeses de 239.271,03 Euros. 

- Relació de les modificacions dels crèdits de despeses i de les previsions d’ingressos 
inicialment aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 6. 

  
Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes el Compte General del Consorci corresponent a 

l'exercici de 2007.” 

 
Acabada la lectura de la proposta per part de l’interventor del Consorci, el president demana a 
l’assemblea si hi ha alguna qüestió a aclarir respecte a la mateixa. Atès que no es produeix cap 
intervenció, seguidament es posa la proposta a votació i s’obté el resultat de votació unànime 
favorable a l’aprovació del Compte General del Consorci Alba-Ter corresponent a l’exercici de 
2007, per part de la seva l’Assemblea General. 
 

 
5.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2009. 
 
Dintre d’aquest punt el Sr. President dóna la paraula el Sr. Pere Prat,  que explica la composició i 
procedència dels recursos que doten el pressupost d’ingressos del Consorci, així com la composició 
dels capítols de despesa. Aquí s’atura especialment al capítol I de despeses de personal per 
comentar que, com a empresa de serveis, és normal que el 70% del pressupost sigui per personal. 
El capítol II suposa un 22,47% i hi ha previstes unes inversions per 25.000 euros gràcies a 
l’aportació de la Diputació de Girona. També esmenta especialment la importància de la despesa 
pel manteniment i conservació de la ruta del Ter per tal de seguir rendibilitzant l’esmentada 
actuació que té un caràcter emblemàtic. 
 
Per la part d’ingressos vol destacar les aportacions d’empreses privades (ATLL, Aigües de Girona 
Salt i Sarrià i d’altres petites empreses...), les Diputacions, tant de Barcelona com de Girona, i el 



departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (SOC). Per altra banda comenta que és 
molt important la quota que cada ajuntament aporta i que per fer-ho s’aprofiti la seva participació 
a ens supramunicipals en el Fons de cooperació local de Catalunya i, en aquest sentit, posa 
l’èmfasi en la modificació que es va aprovar referent a la compensació de la quota amb el FCLC. 
 
En relació a la plantilla que es proposa, el senyor Pere Prat explica quines eren les previsions que 
fins ara recollien i les novetats que s’introdueixen a la plantilla que es proposa i com és el cas 
d’una nova incorporació, subvencionada pel Departament de treball de la Generalitat de Catalunya 
per una nova plaça d’AODL per la difusió turística de la ruta del Ter. En conseqüència, la plantilla 
del Consorci per l’any 2009 serà de 6 persones, les funcions de les quals detalla breument, i que 
es resumeixen així: Tres places d’estructura i tres places cobertes mitjançant la modalitat AODL. El 
sr. Prat acaba dient que l’objectiu ha de ser el manteniment d’aquesta estructura mínima per tal 
d’assegurar la viabilitat futura del Consorci. 
 
L’interventor del consorci el Sr. Lluís Solé i Díez llegeix la proposta d’acord: 
 

“PRESSUPOST DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2009 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’Assemblea General del Consorci i que l’interventor 
de fons glossa en els seus principals extrems d’elaboració i contingut és la següent: 
 
Part expositiva: 
 
1. El President del Consorci Alba-Ter ha format el pressupost per a l’exercici de l’any 2009 per un 

import de 340.660,56 Euros i l’eleva a l’Assemblea general per a la seva aprovació. 
   
 
Fonaments de dret: 
 
1. D’acord amb l’article 10 dels estatuts del Consorci l’Assemblea General és l’òrgan competent 

per aprovar el pressupost de l’entitat. 
2. Atès que d’acord amb l’article 4 dels esmentats estatuts el Consorci és una entitat pública de 

caràcter local, per a l’aprovació del pressupost és d’aplicació el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL) i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril (RD/500) que desenvolupa el capítol I del 
Títol VI de la LRHL, si bé totes les competències atribuïdes al ple en aquest cas s’entenen 
referenciades a l’assemblea general. 

3. Els articles 168.4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 18 RD/500/1990 disposen que el 
pressupost i els seus annexos i documentació complementària, una vegada informat per 
intervenció, seran elevats al ple, en aquest cas l’assemblea general, per a la seva aprovació, 
esmena o devolució. 

4. Els articles 169 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD/500/1990 disposen que una 
vegada aprovat inicialment, el pressupost s’exposarà al públic, previ anunci en el BOP, per un 
termini de quinze dies durant els quals els interessats els podran examinar i presentar les 
seves reclamacions. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant aquest 
termini no s’haguessin presentat reclamacions i, en cas contrari, l’assemblea general disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

5. Els mateixos articles 150 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD/500/1990 disposen 
que el pressupost definitivament aprovat serà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la 
Província i entrarà en vigor una vegada s’hagi dut a terme aquesta publicació. Si a l’iniciar-se 



l’exercici econòmic no ha entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà 
automàticament prorrogat el de l’anterior. 

 

D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència es demana a 
l’Assemblea que adopti els següents: 

 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general del Consorci Alba-Ter per a l’exercici de l’any 
2009 per una quantitat total de 340.660,56 Euros amb el detall per capítols que tot seguit 
s’especifica: 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2009  
 
A) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Cap. III-Taxes i altres ingressos..................................................1.100,00 € 
Cap. IV-Transferències corrents...............................................314.550,56 € 
Cap. V -Ingressos patrimonials........................................................10,00 € 
Cap.VII-Transferències de capital...................................................25.000,00 € 

 TOTAL .................................................................. 340.660,56 € 

 
B) ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. I -  Despeses de personal................................................238.661,18 € 
Cap. II - Despeses en béns corrents i serveis............................. 76.499,38 €  
Cap. III -Despeses financeres.......................................................  200,00 € 
Cap. IV- Transferències corrents................................................... .300,00 € 
Cap. VI -Inversions reals..........................................................  25.000,00 € 
 
 TOTAL.................................................................. 340.660,56 €  
 
 
 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’exposició al públic del pressupost 
inicialment aprovat durant un termini de quinze dies, termini dins del qual podrà ser examinat  
pels interessats a fi i efecte de que puguin presentar les reclamacions  que considerin oportunes. 
 
 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 2009   

   

FUNCIONAL 121 SERVEIS GENERALS   

Codi Descripció Crèdits inicials  

121-11000 Personal eventual  41.687,03 

121-13000 Personal laboral  56.267,63 

121-14100 Personal AODL  76.943,43 

121-16000 Quotes Seguretat Social 63.763,09 

121-20200 Lloguer oficines Consorci 6.500,00 



121-22000 Material oficina 5.000,00 

121-22001 Publicacions i subscripcions  800,00 

121-22200 Comunicacions telefòniques 5.500,00 

121-22201 Comunicacions postals 1.800,00 

121-22400 Assegurances 900,00 

121-22601 Despeses protocol·làries i de representació 800,00 

121-22602 Publicitat i propaganda 2.500,00 

121-22603 Despeses jurídiques i econòmiques 7.000,00 

121-22609 Despeses de gestoria 2.500,00 

121-22706 Estudis i treballs tècnics 11.499,38 

121-23000 Dietes i desplaçaments membres consell de govern 4.000,00 

121-23100 Dietes i desplaçaments personal 6.000,00 

121-31000 Despeses financeres 200,00 

121-48900 Quota Xarxa de Custòdia del Territori 300,00 

  TOTAL FUNCIONAL 121 293.960,56 

   

FUNCIONAL 533     

Codi Descripció Crèdits inicials 

533-21000 Manteniment i Conservació Ruta del Ter 5.000,00 

533-22602 Publicitat i propaganda Ruta del Ter 3.000,00 

533-22606 Reunions i conferències Ruta del Ter 2.000,00 

533-22707 Ruta temàtica gastroalimentària Ruta del Ter 11.700,00 

533-61100 Restauració d’espais naturals (Dipu Girona)  25.000,00 

  TOTAL FUNCIONAL 533 46.700,00 

 

  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 340.660,56 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2009   

   

Codi Descripció   

34000 Tramitació de projectes 1.000,00 

39904 Vendes Atles 100,00 

  TOTAL CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos 1.100,00 

   

Codi Descripció   

45400 Aportació Aigües Ter Llobregat 36.000,00 

45500 Subvenció del Departament de Treball (AODL) 75.575,00 

45502 Transferències i subvencions diverses 41.007,74 

45504 Subv.Dep.treball ruta gastronòmica 8.190,00 

45506 Fons de Cooperació Local de Catalunya 30.000,00 

46200 Aportacions ens adherits 62.777,82 

46201 Diputació de Barcelona 24.000,00 

46202 Diputació de Girona 25.000,00 

47000 Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter - Ruta del Ter - 10.000,00 

47001 Prodaisa  2.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 4 Transferències corrents 314.550,56 

   

   



Codi Descripció   

52000 Interessos de dipòsits 10,00 

  TOTAL CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 10,00 

   

   

   

   

Codi Descripció   

76101 Diputació de Girona, projectes al territori 25.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 7 Transferències de capital 25.000,00 

   

  TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 340.660,56 

 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 
2009 

 
 
Vistos els articles 90 de la llei 7 /1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 283.1 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, de conformitat amb els quals els ens locals han d’aprovar anualment la 
plantilla de personal, la qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual, en la mateixa sessió que aprovi el pressupost. 
 
Vist l’article 149.1.a) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de conformitat amb el qual un 
exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se’n dedueixen i de la 
relació de llocs de treball serà un dels documents que integren el pressupost de l’ens. 
 
Vist l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, segons el qual la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar 
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places 
en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la 
denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin 
vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
Vistos els arts. 4 i 10 dels Estatuts del Consorci segons els quals, és competència de l’Assemblea 
General l’aprovació de la plantilla així com que, donat el caràcter d’ens públic local del Consorci la 
legalitat d’aplicació és la que ve determinada per les normes invocades als paràgrafs precedents. 
 
Vistos els articles 283.4 del Decret legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 28 del decret 214/1990, de 30 de juliol, esmentats, 
els quals estableixen que la plantilla integrada en la forma ja explicada, un cop aprovada per 
L’Assemblea General, s’ha de publicar íntegrament, en el termini dels 30 dies següents, al Butlletí 
Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n’han de trametre a la 
vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 



Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació dels següents acords: 
 
 
1. Aprovar la plantilla de personal del Consorci Alba-Ter per a l’exercici pressupostari de l’any 

2009, integrada per les places en què s’integra el personal del Consorci, amb la seva 
denominació i el nombre de places que les constitueixen i el grup a què pertanyen, d’acord 
amb la titulació exigida per al seu ingrés, tal com segueix: 

 
 
Personal laboral  
 

Denominació Grup Plaça Vacant 

Director/a de projectes A1 1 0 

Tècnic/a administratiu A2 1 1 

Tècnic/a de dinamització A2 1 1 

Tècnic/a de projectes A2 1 1 

Tècnic/a de turisme A2 1 1 

 
Personal funcionari eventual 
 

Denominació Grup Plaça Vacant 

Gerent A2 1 0 

 
 
2. Publicar la plantilla aprovada mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.” 

 
Posades a votació, les dues propostes s’aproven per unanimitat. 
 
 
6.- DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN: 
 
El Sr. Francesc Camps comenta les sessions que s’han celebrat per part de l’òrgan de govern 
derivat del Consorci i dóna la paraula a l’Alfons Giol i Amich, secretari del Consorci Alba-Ter, que 
llegeix els acords que es proposen segons el text que segueix: 
 



“D’ençà de la última sessió celebrada per l’assemblea general del Consorci Alba-Ter el dia 29 de 
febrer de 2008, han tingut lloc quatre sessions del Consell de Govern: 
 

 14 de maig de 2008. 

 9 de juliol de 2008. 

 17 de setembre de 2008. 

 12 de novembre de 2008. 

Vist que, en el desenvolupament d’aquestes sessions, s’han adoptat alguns acords que requereixen 
la seva ratificació per part d’aquesta Assemblea i, en conseqüència, es proposa a l’Assemblea 
General del Consorci Alba-Ter, l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.-  Ratificar l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci, en la sessió celebrada el dia 
14 de maig de 2008, que es detalla a continuació: 
 

 Aprovació del text del conveni mitjançant el qual el Consorci Alba-Ter es compromet a 

executar el projecte “Taller transfronterer de l’aigua II”, presentat al programa de 

Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013, convocatòria 2008, 

conjuntament amb dos socis francesos “Conseil de développement du Pays Pyrenees 

mediterranee” i “Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech” i 

compromís d’assumir-ne el cofinançament. 

 
Segon.- Ratificar el següent acord adoptat, entre d’altres, en la sessió celebrada el dia 9 de juliol 
de 2008: 
 

 Aprovació de l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/08, per un 
import de 33.300,00 euros, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 
Tercer.- Ratificar, igualment, l’acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió celebrada el dia 
12 de novembre de 2008, que es detalla a continuació: 

 Presentació del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter),  amb un 
pressupost de 929.100,00 euros, al programa LIFE + Natura i Biodiversitat, convocatòria 
2008, assumint el compromís d’aportar-hi la resta de l’import no finançat pel programa 
europeu. 

 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació dels següents acords: 
 
Únic.-  Ratificar i donar-se per assabentada dels acords adoptats pel Consell de Govern del 
Consorci.” 
 
L’assemblea ratifica i es dóna per assabentada dels acords adoptats pel Consell de Govern 
mitjançant votació unànime favorable.  
 
 
7.- DECLARACIÓ DEL TER, 10 ANYS DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

El sr. President dóna la paraula al Sr. Ponç Feliu i Latorre, vicepresident del Consorci Alba-Ter, que 
comenta que aquest mes de desembre fa 10 anys que es va constituir el Consorci Alba-Ter. Durant 



aquest temps s’ha treballat per apropar els pobles i la seva gent al riu Ter, contribuint a recuperar 
el patrimoni fluvial, cohesionant el territori, difonent els valors de l’espai fluvial, creant i 
dinamitzant la Ruta del Ter i sensibilitzant i educant sobre el riu. 
 
Ara, conscients de la tasca feta i, sobretot, del molt que queda per fer i de la capacitat i voluntat 
del Consorci per treballar-hi, aquestes intencions s’han recollit en la següent declaració a proposar 
a l’Assemblea General de l’ens i que llegeix, seguidament, el Sr. Pere Prat. 
 
 “DECLARACIÓ DEL TER, 10 anys del Consorci Alba-Ter 
 
El riu Ter és un dels principals cursos fluvials de Catalunya. No només des d’un punt de vista 
geogràfic, amb els més de 200 quilòmetres que transcorren des del Pirineu, al Ripollès, fins al 
Mediterrani, a l’Empordà, sinó també pels seus elevats valors ecològics, hàbitats fluvials, flora, 
fauna i funció estructural de corredor biològic i paisatgístic. També és un element identitari de 
cabdal importància, un eix estructurador d’una identitat, d’una història, d’un paisatge, d’una terra, 
d’un país. Ha contribuït al desenvolupament econòmic i social de Catalunya, ha aportat ciència i 
cultura, energia i desenvolupament, històries, llegendes i rondalles, patrimoni etnològic i patrimoni 
artístic, ha estat font d’indústries i font de conreus, pastures i hortes, i és un atractiu per a un 
turisme cada dia més a l’alça, com a nova font de riquesa sostenible i perdurable en el temps, 
compatible amb la preservació de tots els seus valors. A més, la majoria dels catalans i catalanes 
s’han criat amb la seva aigua, que encara avui en dia és l’aigua que nodreix més del 80% de la 
població catalana.  
 
El Consorci Alba-Ter, al llarg dels 10 anys d’existència, ha promogut el reconeixement de tots 
aquests valors i ha fomentat la seva preservació, la seva conservació, la seva descoberta i 
l’acostament al Ter des de tots i cadascun dels municipis, pobles, viles i ciutats banyats per les 
seves ribes o que formen part de la seva conca. S’ha vetllat, des del Consorci, com una sola unitat, 
per garantir la connectivitat social i ecològica del riu Ter, un riu que volem viu i ple de vida, un riu 
que entenem com a eix fonamental de transmissió de paisatge, cultura, salut, riquesa, turisme i 
cohesió territorial.  
 
Des del Consorci seguirem treballant com hem fet durant els darrers 10 anys, aplegant amb una 
sola veu fluvial, els municipis, comarques i territoris des d’Ulldeter a la Gola del Ter, de Setcases a 
Torroella de Montgrí, del Ripollès a l’Empordà, passant per Osona, la Selva i el Gironès. 
Treballarem per: 
 
* Demanar i reclamar un cabal just per al riu, sense obviar la solidaritat cap a altres territoris. 
* Vetllar per la conservació de l’estat ecològic del riu i de les seves espècies de fauna i flora, així 
com per la protecció del patrimoni cultural del Ter, procurant i dinamitzant un desenvolupament 
econòmic, social i cultural compatible amb aquesta salvaguarda. 
* Reforçar la cohesió i compromís unitari amb el riu, sense malmetre la identitat de tots i cadascun 
dels pobles que s’emmirallen a les seves aigües i també dels que formen part de la conca del riu 
Ter. 
 
Des d’Alba-Ter seguirem amb una feina tenaç, sovint callada i mal finançada, com ho és la feina 
del món local, en la promoció i defensa dels interessos més propers als ciutadans. Una feina 
constant en el dia a dia, sense protagonismes innecessaris, sense fer soroll... per al riu, per a la 
natura, per al país i per a les persones que CONVIVIM amb aquest NOSTRE estimat i sovint encara 
massa desconegut riu Ter.” 

 



Tenint en compte el contingut de la declaració, es demana a l’assemblea general l’aprovació del 
següent acord, 
 
Punt únic.- Aprovar el text de la “Declaració del Ter, 10 anys del Consorci Alba-Ter”, com a 
manifestació de la intenció i voluntat dels membres d’aquesta assemblea. 
 
El Sr. Camps explica que aquesta és la declaració institucional que es proposa per commemorar el 
desè aniversari del Consorci Alba-Ter, sobretot fent explícita a tot el País la problemàtica que viu la 
conca del Ter i comprometent l’esforç de tots plegats per cercar-hi solucions. 
 
Per finalitzar demanar si hi ha alguna qüestió o suggeriment, com que no n’hi ha cap, s’aprova 
l’adopció del manifest per unanimitat de tots els membres presents 
 
 
8.- INFORME DE GESTIÓ 
 
El Sr. Camps dóna la paraula a la Sra. Anna Magem i Marsó, gerent del Consorci Alba-Ter, que 
exposa el seu informe de gestió confeccionat a partir de l’última assemblea, celebrada a Bescanó 
el dia 29 de febrer d’enguany i on el Consorci ha seguit amb la seva activitat diària, que es 
concreta  en els termes següents: 
 
“Aquest ha estat un any d’impàs, en el millor sentit de la paraula. Una nova legislatura, nova 
gerència, noves convocatòries de subvencions plurianuals (PUOSC, Interreg, Life+, etc.), 
finalització d’actuacions iniciades anteriorment... 
 
Tot això vol dir que, en bona part, ha estat un any de programació, de repensar les línies 
d’actuació del Consorci, d’iniciar una comunicació més directa amb els consorciats, de donar a 
conèixer el Consorci a un altre nivell més social. 

Durant aquest any s’ha impulsat i dirigit l’execució de l’Itinerari de les ribes del riu Ter a 
Bescanó, consistent en la recuperació i millora de l’entorn fluvial a través de la gestió silvícola de 
les ribes i l’adequació d’itineraris per acostar els ciutadans a l’entorn fluvial i potenciar 
l’aprofitament educatiu i recreatiu que pot oferir aquest espai. Aquest projecte, s’emmarcà en el 
“Pla Director de les Ribes Fluvials del Ter en els termes municipals de Bescanó i Sant Gregori”, 
del 2006.  

S’ha treballat en la senyalització de la Ruta del Ter, i darrerament en els 35 plafons que s’han de 
col·locar als municipis per on passa la Ruta. Es tracta d’uns cartells, com els que ja hi ha instal·lats 
a l’inici i al final de la Ruta, que contenen un mapa del municipi i el seu entorn, amb els traçats 
cicloturístic i senderista i els principals punts d’interès relacionats amb la Ruta, d’acord amb les 
rutes temàtiques dissenyades. Per la redacció d’aquests plafons s’ha prés contacte amb els 
ajuntaments corresponents, i a mesura que han estat definits s’han enviat, per tal que hi donin el 
vistiplau. 
 
Un cop finalitzada la senyalització de la Ruta, s’obre un nou període en que cal fer una feina 
d’animació del territori, presentació de la Ruta a oficines de turisme, establiments adherits, etc., 
per tal que els agents locals i empresarials se la facin seva i cal, sobre tot, dinamitzar-la, acostar-la 
i posar-la a l’abast dels usuaris. S’ha fet un treball molt important de creació de la infraestructura i, 
a partir d’ara, cal fer una feina essencial com és la creació de producte. Per fer tot això, a partir del 
proper mes de gener, comptarem amb la col·laboració d’un A.O.D.L. de dinamització turística, 



gràcies al suport rebut del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb la concessió de la subvenció 
corresponent. 
 
En aquest esforç de dinamització de la Ruta del Ter, hi tindrà una gran importància la posada en 
funcionament del portal turístic de la Ruta del Ter, amb un servidor de mapes inclòs. 

S’ha seguit treballant en aspectes de comunicació i sensibilització. En aquest sentit és important la 
feina realitzada a traves de la Setmana del riu Ter, que incloïa una jornada inaugural amb una 
xerrada sobre algun aspecte relacionat amb el Ter,  l’exposició del patrimoni cultural i natural del 
riu Ter, tallers adreçats a les escoles i el repartiment de material de difusió i sensibilització. La 
setmana s’ha portat a terme a quinze municipis consorciats. 

L’edició mensual de l’Infoter, ha ampliat el seu nombre de destinataris, sobre tot degut a la 
proposta efectuada als ajuntaments consorciats, en el sentit de possibilitar l’enviament a tots els 
regidors de cada municipi i a les àrees que cada ajuntament consideri convenient. Des d’aquí, 
tornem a oferir-vos aquesta possibilitat, només cal que ens feu arribar les adreces de mail 
corresponents. 

Cal fer constar que des del mes de juliol d’enguany, a l’Infoter s’hi pengen les actes del Consell 
de Govern del Consorci Alba-Ter, que han estat degudament aprovades. Llegir-les és una bona 
manera d’estar al cas de la feina del Consorci. 

Aquest ha estat, a més, un any de reivindicacions. Les conseqüències de la sequera i el poc 
cabal del Ter han fet que el Consorci Alba-Ter, s’hi hagi implicat, exposant la situació crítica que 
viu el riu i demanant solucions que passin pel retorn del cabal mínim fixat per llei. 

Així, el Consorci ha estat present en:  

- El Parlament de Catalunya, en la compareixença davant els diputats de la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge amb l’objectiu de fer palesa, una vegada més, la problemàtica 
del riu Ter. Després de fer una breu presentació dels objectius de l’entitat, varen donar 
compte del greuge que suposa i ha suposat pel riu el transvasament de les seves aigües 
cap a l’àrea metropolitana. Es va sol·licitar que el Parlament, o bé faci complir la llei del 59, 
segons la qual abans de fer aquest transvasament d’aigües s’han de complir unes 
condicions i un cabal mínim necessari que no es compleix, o bé que es promogui una nova 
llei que reguli la disminució d’aquesta portada d’aigües. Alguns diputats no eren conscients 
de l’abast del greuge que pateix el Ter i van quedar molt sorpresos en veure imatges com 
la de la desembocadura actual, en què el riu en prou feines arriba a la platja de l’Estartit. 

- La Comissió bilateral Agència Catalana de l’Aigua – Consorci AlbaTer, constituïda per 
a fer el seguiment del retorn de cabal al Ter. 

- La Taula Nacional de la Sequera. El seu objectiu ha estat, segons paraules del Conseller 
senyor Baltasar, el de analitzar i fer el seguiment de les propostes excepcionals per a 
afrontar la sequera comptant amb la participació de tots els grups parlamentaris, els agents 
socials, territorials, acadèmics i ambientals més representatius.  

- La plataforma del Ter, seguint la voluntat d’aquesta assemblea que, en sessió del dia 29 
de Febrer, va aprovar-ne l’adhesió del Consorci. D’acord amb el compromís i el liderat que 
el Consorci Alba Ter ha d’assumir, en la seva qualitat d’ens supramunicipal, l’objectiu del 
qual és la defensa dels interessos i recursos del riu, per tal de representar també la 
defensa de l’interès general que es constitueix per la suma de les inquietuds de tots els 
ajuntaments que el conformen. 

- Més recentment, el passat mes de novembre, el Consorci Alba-Ter va fer arribar el seu 
malestar a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge per l’anunci del conseller de Medi 



Ambient, Francesc Baltasar, d’aixecar les restriccions d’aigua dictades pel nivell 
d’excepcionalitat 1 del Decret de Sequera a la conca Ter-Llobregat a finals de novembre. 
No s’acaba d’entendre que es decideixi tornar a un nivell de normalitat hídrica, mentre el 
riu Ter continua sense portar el cabal mínim ecològic. 

Hi ha, a més, un aspecte més social del Consorci que s’ha vist reflectit durant aquest any, en 
diverses actuacions: 

 Suport a la creació de la Comunitat d’Usuaris de l’Aigua del Baix Ter, que 
estarà formada per la quarantena d’ajuntaments i les comunitats de regants que 
utilitzen l’aqüífer i rebrà el vist-i-plau de l’Agència Catalana de l’Aigua per la seva 
constitució. D’aquesta manera s’aconseguirà un interlocutor únic davant 
l’administració quan sorgeixin problemes de gestió de l’aqüífer i s’agilitzaran els 
tràmits.  

 Convenis de col·laboració amb “l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de 
Girona”  i  el “Centre d’Educació ambiental Alt Ter-Pirineus Orientals” amb 
seu a Sant Joan de les Abadesses, amb l’objectiu de portar a terme actuacions de 
valorització del patrimoni fluvial (natural i cultural) i sensibilització ambiental a la 
població en general dels rius Ter i Freser en el territori que comparteixen el 
Consorci i les entitats signants. D’aquesta manera es podran consensuar i endegar 
accions comunes i s’obrirà la porta a poder sol·licitar ajuts conjuntament. 

 El Consorci participa en la redacció del llibre “Els guardians de l’aigua”, un 
projecte que pretén recollir les experiències més emblemàtiques i l’evolució dels 
reptes actuals de la problemàtica de l’aigua. 

En quant als projectes de cara al proper any 2009, el Consorci ha estat treballant en la 
programació o redacció d’algunes actuacions que podran executar-se properament. 

 Adequació de la Ruta del Gurri, entre Vic i Les Masies de Roda, amb un import 
d’execució de 139.250 euros, que ha estat subvencionada pel PUOSC, tant la 
redacció del projecte com l’execució, per a l’anualitat 2012.  En el període 
d’al·legacions corresponent, s’ha sol·licitat un canvi d’anualitat, que encara no ha 
estat resolt. 

 Adequació de la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis, amb un cost 
total de 127.637,84 euros, que no va ser subvencionada, en un principi, pel 
PUOSC. S’ha presentat, també, l’oportuna al·legació que tampoc no ha estat 
resolta. 

 Aprovació definitiva de la ruta senderista del Fresser. La senyalització 
d’aquesta ruta completarà la Ruta del Ter en els seus inicis. 

 Redacció del projecte “Taller transfronterer de l’aigua II”, presentat a la 
convocatòria Interreg IV 2008, conjuntament amb el Pays Pyrénées-Mediterranée, 
que en serà el cap de fila i el SIVU (Syndicat Intercommunal de Gestion et 
d’Amenagement) du Tech, que, amb el Consorci Alba-Ter, són dues entitats que 
gestionen temes similars al voltant d’un eix fluvial (el riu francès Tech i el català Ter 
respectivament). L’import total del projecte és de 687.450 euros (370.000 
corresponen al sol·licitat pel Consorci Alba-Ter) 

 Redacció del projecte Riparia-Ter: recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter, 
presentat a la convocatòria 2008 del programa europeu Life+ natura i biodiversitat, 
amb un import total de 929.100 euros, que s’executaria en quatre anualitats, del 
2010 al 2013. La resolució, a càrrec de la pròpia Comissió Europea, no es farà 
efectiva fins a la tardor de l’any que ve. 



 Per la implantació de la Ruta del Ter caldrà crear les eines necessàries per a la 
seva correcta difusió, així com nous elements de descoberta al seu voltant. És per 
això que es va sol·licitar al S.O.C. cofinançament per poder elaborar i editar la Guia 
de la Ruta del Ter (senderista i ciclable) amb l’editorial Alpina, iniciada aquest 
any 2008, i per poder crear una ruta gastroalimentària que posi en valor els 
productes autòctons del Ter i les empreses agroalimentàries del territori de cara al 
2009. Aquesta ruta s’anomenarà El Ter: cuina i territori.  

 Actuacions de millora o recuperació del patrimoni natural de la conca del Ter, 
que podran portar-se a terme gràcies al conveni signat amb la Diputació de Girona, 
pel qual s’atorga 25.000 euros per a l’any 2008 i 25.000 euros per a l’any 2009. 

El Consorci Alba-Ter, tal com ja es va anunciar en la passada assemblea, ha portat a terme durant 
aquest any una ronda de visites als ajuntaments i consells comarcals consorciats, per tal de 
copsar la visió de cada entitat respecte al riu i conèixer els projectes o idees que puguin tenir al 
seu voltant. Les visites s’han realitzat per part de gerència i un membre del Consell de Govern de 
cada zona. D’aquesta manera s’ha ofert als municipis la possibilitat d’acudir a aquests 
“representants” de cada zona, fet que acosta encara més l’ens al territori pel qual treballa. Un 
plantejament que ha coincidit amb l’inici de nova legislatura i amb la commemoració del 10è 
aniversari,    moment clau per obrir un període de reflexió al voltant del camí que han de seguir les 
accions del Consorci els propers anys. 

En aquest sentit, cal tenir en compte la jornada de debat que va tenir lloc el dia 17 de setembre 
passat. La jornada va constar d’una taula oberta amb els treballadors i col·laboradors i una 
posterior reunió entre els membres del Consell de Govern per redefinir línies estratègiques i el 
programa d’accions a desenvolupar.  
 

Han passat 10 anys, hem crescut plegats. Els ajuntaments i consells comarcals han treballat molt i 
bé en benefici del riu. Volem, necessitem saber la vostra opinió i les vostres inquietuds i, per això, 
continuarem en contacte amb vosaltres i amb els vostres tècnics, amb enquestes, consultes, 
sugerències, procurant ser-vos útils en allò que més necessiteu. En aquest sentit, treballem per 
oferir-vos un catàleg de serveis que us ajudin a resoldre les vostres problemàtiques en relació al 
riu. 

I volem, també, augmentar el nombre de membres del Consorci. Aquesta tasca, que ja hem iniciat, 
ens ha de portar a aconseguir una conca més forta, amb la suma de totes les energies de les 
entitats properes al riu.” 

La sra. Magem acaba el seu parlament relatiu a l’informe de gestió, oferint a tots els assistents i a 
tots els membres del Consorci, qualsevol ampliació o aclariment a l’activitat que s’hi recull. 

L’Assemblea es dóna per assabentada de l’informe de gestió presentat per la gerent.  

 
9.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
No n’hi ha cap 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n produeixen. 



 
Cloent l’acte, el sr. Francesc Camps diu que, atès que no es formulen intervencions,  es pot obrir 
un espai de tertúlia més distesa on també es puguin plantejar qüestions als membres del Consell 
de Govern o al personal de la casa, en un espai de pausa de deu minuts abans de començar l’acte 
del desè aniversari i dóna  les gràcies a tots. 
 
No havent-t’hi doncs cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta 
acta, que signarà el president amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 
 
 
El Secretari         El President 
Alfons Giol i Amich        Francesc Camps i Sagué 


