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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 02/06 
Caràcter: Ordinari 
Data: 25 d’abril de 2006 
Horari: de ¼ i 5’ de 5 a ¼ de 7  
Lloc:  Ajuntament de Girona 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Salt: Josep Musellas i Vila  
Ajuntament de Flaçà: Vicenç G. Cara 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Remei Ferrer i Costa  
 
Excusen l’absència: Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas (Ajuntament de Ripoll); Sr. Pere 
Prat i Boix (Ajuntament de Manlleu); Sr. Genís Dalmau i Burguès (Ajuntament de Torroella 
de MontgrÍ); Sr. Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de Vilallonga de Ter) i el senyor 
Josep Capellà i Hereu (gerent del Pla de foment turístic del Ter). 
 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora: Sra. Rosa Maria Melero  
 
Tècnics:  Sr. Jordi Comas i Codina (Director tècnic administratiu i Gerent en funcions),  
Sra. Dolors Roset i Pagès (Directora de projectes), Sra. Teia Puigvert (Tècnica de 
projectes), Sra. Berta Sànchez (tècnica de comunicació)  
 
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Principals projectes de futur: 

 Pla de Foment Turístic del riu Ter. 
 Pla de comunicació. 
 La Ruta del Ter:Programa de formació (Fundación Biodiversidad). 
2.3.1. Acord sobre el personal dedicat a tasques del projecte 
 Projecte BLUE-INTERREG IIIB MEDOCC. 
 Proposta Xarxa Natura 2000 
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3. Mocions o temes per urgència. 
4. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (Ripoll, 22 de febrer de 2006). 
 
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 22 de febrer de 2006 (Ripoll) 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. 
 
Es fa constar que com a suport als temes que es tractaran a la reunió es lliura a tots els 
assistents un dossier que porta per indicació: “Consell de Govern Consorci Alba-Ter 
Girona, 25 d’abril de 2006” i que recull la informació relativa a cada punt de l’ordre del dia. 
Per tal de no duplicar aquesta informació, en aquesta acta s’anirà fent referència als 
diversos apartats d’aquest dossier quan s’escaigui. 
 
 
2.- PRINCIPALS PROJECTES EN CURS. 
 
Introduint els punts que vénen a continuació el president del consorci insisteix en la 
importància de concretar la feina dels diversos projectes en curs i per això insta als 
participants a la sessió per tal de ser el més explícits i concrets alhora de definir totes les 
actuacions que s’estan portant a terme. 
 
2.1 Pla de Foment Turístic del riu Ter. 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Dolors Roset explica en quin moment es troba l’execució 
del pla. En concret esmenta la redacció de l’itinerari que està portant a terme el senyor 
Joan Portell i explica les condicions de redacció d’aquest itinerari advertint que no hi ha 
grans actuacions pendents llevat d’una passera a Sant Joan de les Abadesses, ja que es 
tracta més d’accions de consolidació, senyalització... També esmenta els contactes 
mantinguts amb la D.G. de Carreteres per tal de concretar les actuacions que depenen 
d’aquesta Direcció General en relació a l’itinerari. Seguidament comenta els contactes 
mantinguts amb els ajuntaments afectats per l’itinerari per tal de concretar les seves 
obligacions i, afegeix, que l’itinerari s’implementarà dintre del GIS. L’itinerari s’anomenarà 
“Ruta del Ter” i s’està treballant en la definició del logo que l’identifiqui. 
 
Es produeix un debat sobre la catalogació de l’itinerari com a via verda concloent que 
l’itinerari no té res a veure amb aquesta classificació ja que fa una funció diferent. També 
es valora molt positivament que l’itinerari es presenti als ajuntaments la qual cosa incideix 
en temes de comunicació interna del propi consorci. 
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Pel què fa a la valorització del patrimoni cultural el treball s’està integrant al GIS de forma 
georeferenciàda i l’empresa JANUS està redactant les memòries valorades i ja s’han fet 
arribar algunes propostes municipals per presentar a l’INTERREG IIIB. 
 
Pel què fa al patrimoni natural s’està a l’espera de la resolució del “life” per completar el 
finançament. 
 
En relació a les accions de comunicació s’està treballant en la redacció del fulletó del pla 
de foment i també sobre d’altres fulletons informatius segons cadascun dels projectes de 
tal manera que es puguin reunió en una col·lecció de format similar. 
 
2.2. Pla de comunicació. 
 
Aquest punt de l’ordre del dia l’explica la senyora Remei Ferrer sobre la base del pla de 
comunicació del Consorci, i en especial del projecte del Pla de Foment Turístic del riu Ter, 
elaborat per l’empresa Estratègies de Comunicació Síntesi, SL. La senyora Ferrer explica la 
importància del pla, els objectius que persegueix i les conclusions rellevants pel què fa a 
les dificultats d’evolució del Consorci si no s’atenen els aspectes de comunicació tant 
interna com externa de la seva activitat. En definitiva el pla de comunicació elaborat, 
conclou que si no s’implementa una estratègia de comunicació al Pla de Foment Turístic 
aquest projecte tant important no funcionarà. 
 
Arran d’aquesta intervenció i de la proposta que fa el senyor Francesc Camps de nova 
estructura del personal responsable de comunicació que preveu el Pla de Foment Turístic, 
el consell enceta un debat en profunditat sobre l’abast de la funció directiva, la necessitat 
d’una gerència integrada i la coordinació entre els àmbit polítics i tècnics per tal de trobar 
l’encaix adequat entre la tasca del consorci i les necessitats dels ens a qui s’adreça. Es 
conclou que potser cal delimitar unes funcions d’un àmbit directiu que sigui la imatge del 
consorci i el senyor Josep Musellas demana que consti que força d’aquestes funcions 
coincideixen amb les encomanades al gerent del Pla de Foment Turístic senyor Josep 
Capellà.  
 
Es conclou que estem davant d’una nova manera de funcionar que cal debatre a fons a fi 
de prendre les decisions oportunes, però assegurant sempre el necessari debat entre 
l’àmbit polític i tècnic per tal d’aconseguir una gestió eficaç. 
 
 
2.3 La Ruta del Ter: Programa de formació (Fundación Biodiversidad) 
 
El desenvolupament d’aquest punt es fa d’acord amb la programació definitiva de les 
accions formatives previstes i que consta al dossier de la sessió. Es comenta en detall les 
accions de formació, les accions relatives a l’observatori i a les exposicions itinerants i es 
produeix un debat sobre el problema de la participació als cursos. 
 
Pel que fa al projecte d’observatori del Ter el consell debat el contingut del dossier 
informatiu relatiu a aquest apartat posant l’èmfasi en la programació d’estudis per tal 
d’anar dotant de continguts paral·lels a la ruta o itinerari i s’acorden les diverses 
contractacions segons el detall següent: 
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 El Ter, motor econòmic del territori.  

 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, UdG  

3.580 € IVA inclós. Projecte Fundación Biodiversidad 

 

 Infraestructura turística del territori fluvial del Ter 

 

SIGTE / Tècnics Consorci Alba-Ter.  

6.000 € Pla de Foment Turístic  

 

 El patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua 

 

SIGTE / Tècnics Consorci Alba-Ter/ Museu Industrial del Ter Manlleu  

4.500 € IVA inclós Projecte Fundación Biodiversidad  

 

 Les inundacions històriques i les seves empremtes en el territori  

 

Institut de Medi Ambient, UdG  

12.000 € IVA inclós. Projecte Fundación Biodiversidad  

 

 

 Referències culturals i literàries del Ter. Ruta literària del riu Ter 

 

Institut de Llengua i Cultura Catalana, Seccions Francesc Eiximenis i Jaume Vicens 

Vives, UdG.  

12.000 € IVA inclós. Projecte Fundación Biodiversidad 

 

 

 Estat ecològic del riu Ter 

 

Estudiant Màster Ciència i Tecnologia de l’Aigua UdG / Tècnics Consorci Alba-Ter.  

800 € IVA inclós. Consorci Alba-Ter 

 

 

 Zones d’interès de fauna i flora del riu Ter 

 

 Institut d’Ecologia Aquàtica, UdG. 

 20.891,91 € IVA inclós. Projecte Fundación Biodiversidad 
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 Ruta de productes autòctons (gastronòmics i de la terra) 

 

Expert en aquesta matèria per determinar.  

4.412,96 € IVA inclòs. Projecte Fundación Biodiversidad  

 
En el debat posterior d’aquest punt es comenta la necessitat de les reunions periòdiques 
de coordinació i seguiment de totes aquestes contractacions i la importància de definir una 
estratègia per arribar al territori i dinamitzar la participació i implicació dels agents 
interessats.  
 
També es comenta l’esborrany de guió de la primera jornada inaugural del projecte de la 
ruta del Ter i que consta al dossier de la sessió i que se celebrarà el proper dia 29 de 
maig. 
 
 2.3.1 Acord sobre el personal dedicat a tasques del projecte 
 
En relació a aquest punt els acords que es proposen són els següents: 
 
Aprovar que les persones que s’esmenten a continuació dedicaran el temps assenyalat a 
les tasques descrites en el projecte firmat amb la Fundación Biodiversidad l’any 2006, 
segons el detall que segueix: 
 

Empleat Període 

Percentatge 
de dedicació 

al 
projecte 

hores 
Tasques a 

desenvolupar 

Jordi Comas març-fi projecte 70% 150 Secretaria i estudis 
 

Dolors Roset març-fi projecte 68% 150 Coordinació i estudis 
 

Isabel Martínez abril-fi projecte 100% 150 Direcció, publicitat i 
estudis 

 
Tura Benítez maig-fi projecte 100% 150 Coordinació, estudis, web, 

e-learnig i publicitat 
 

Jordi Valls abril-fi projecte 100% 75 Secretaria 
 

 
 
En torn d’explicació de la proposta el senyor president explica la necessitat de les noves 
contractacions que estan finançades pel propi projecte i seguidament el consell de govern 
aprova aquestes contractacions per unanimitat. 
 
2.4. Projecte BLUE-INTERREG IIIB MEDOCC 
 
La senyora Dolors Roset informa de l’estat d’execució d’aquest projecte. 
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2.5. Proposta Xarxa Natura 2000 
 
Es dóna compte al consell de govern de la proposta catalana d’ampliació de la Xarxa 
Natura 2000 (abril 2006) a la qual s’acorda presentar al·legacions perquè s’inclogui la 
totalitat dels rius Ter i Freser dintre de la xarxa. 
 
El consell de govern acorda presentar al·legacions d’acord amb l’informe emès pels serveis 
tècnics del consorci i contactar amb els ajuntaments afectats a fi de que en tinguin 
constància.  
 
 
3.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest punt el senyor Francesc Camps planteja la possibilitat que el consorci 
s’impliqui en el desenvolupament dels plans de sanejament que impulsa la Generalitat de 
Catalunya atès que els municipis que, en la seva major part no tenen recursos suficients 
per ser de petites dimensions, no poden fer front a la seva participació en la gestió de les 
infraestructures que es desprenen dels esmentats plans.  
 
Dintre d’aquest punt també s’acorda que la propera sessió del consell de govern es porti a 
terme el dia 20 de juny a Manlleu. 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia cap dels assistents en fa ús. 
 
 
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 dona fe. 
 


