
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 03/07 

Caràcter: Ordinari 

Data: 28 de juny de 2007 
Horari: de 17:00 hores a 19:15 hores 

Lloc: Ajuntament de Manlleu 
 

Composició 

Hi assisteixen: 

 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 

Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
Ajuntament de Bescanó: Sra. Maria Pujadas 

Ajuntament de Salt:  Sr. Josep Musellas 

Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Ripoll: Sra. Maria Carme Brugarola i Areñas  

 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 

 

Tècnics:  Sra. Remei Ferrer (Gerent del Consorci), Sra. Anna Serra i Carbó (Tècnica 
administrativa del Consorci), Sr. Josep Capellà i Hereu (Gerent del pla de foment turístic). 

 
Excusen l’absència: el Sr. Joan Busquets i Xambó (Ajuntament de Vilallonga de Ter); el Sr. 

Genís Dalmau i Burguès (Ajuntament de Torroella de Montgrí). El Sr. Vicenç G. Cara Fernández 
(Ajuntament de Flaçà), la Sra. Rosa Maria Melero (interventora del Consorci Alba-Ter). 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Prorrogació AODL, Berta Sánchez (juny), Maria Teresa Puigvert (setembre) 
3. Estat desenvolupament Ruta del Ter. 

4. Donar compte dels últims moviments de tresoreria 
5. Informe de gerència 

6. Mocions o temes per urgència. 

7. Precs i preguntes. 
 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ÚLTIMA SESSIÓ: 
 

Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la sessió 
del Consell de Govern del dia 28 d’abril de 2007 (Madremanya) 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 Manlleu, 28 

de juny de 2007” 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. PRORROGACIÓ AODL, BERTA SANCHEZ (juny), MARIA TERESA PUIGVERT 
(setembre): 

 
El sr. Secretari dóna compte de la proposta d’acord que se sotmet a la consideració del Consell 

de Govern i que és la següent: 

 
 2.1 "SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN AODL PER A LA 
DINAMITZACIÓ DE LES ACTUACIONS TERRITORIALS DEL CONSORCI ALBA-TER 

Durant l’any 2007 s’han continuat a executant projectes importants vinculats al 
desenvolupament econòmic i sostenible del territori. D’acord amb les línies estratègiques que es 

desprenen del Pla d’Ordenació Integral del riu Ter, actualment el Consorci està implementant el 

Pla de Foment Turístic del riu Ter i executant un projecte Interreg IIIB Medocc per valoritzar el 
patrimoni fluvial vinculat als usos de l’aigua. Ambdós projectes finalitzen el desembre del 2007. 

Després de tres anys de treball de la senyora Maria Teresa Puigvert com a AODL de 
dinamització de les actuacions territorials del Consorci Alba-Ter, es considera del tot necessària 

la seva continuïtat i la pròrroga del seu contracte, per tal de poder coordinar i dinamitzar les 

actuacions territorials que es volen portar a terme en el període 2007-2008 i que aniran 
adreçades a: restaurar, millorar i condicionar per a l’ús públic espais naturals de la riba dels rius 

Ter i Freser amb l’objectiu de donar connectivitat ecològica a l’eix central del riu; portar a terme 
actuacions de recuperació d’elements del patrimoni cultural vinculats als usos de l’aigua i 

desenvolupar les potencialitats econòmiques que ofereix el riu i l’àmbit fluvial relacionades amb 
el turisme sostenible. 

Vistes les subvencions que ofereix el Departament de Treball, seria possible prorrogar la 

contractació de la sra. Maria Teresa Puigvert per part del Consorci Alba-Ter, de manera que el 
Departament de Treball pagués el 80 % del seu cost salarial total. 

Vistos els antecedents, i atès que de l’informe de la interventora del Consorci es desprèn que hi 
ha consignació suficient a la partida 121-14100 del pressupost de l’ens per a l’any 2007, es 

proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER- Aprovar la sol.licitud d’una pròrroga de subvenció per a la contractació d’un agent 

d’ocupació i desenvolupament local (AODL) al Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya per un import corresponent al 80 % dels costos laborals anuals d’un 

tècnic de dinamització de les actuacions territorials del Consorci Alba-Ter. 

SEGON- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 20% de sou 
restant. 

TERCER- Declarar la facultat d'aquesta Presidència per a la signatura i realització de les 
gestions que facin falta i, en especial, la contractació per urgència del personal laboral temporal 

que correspongui un cop concedida la subvenció demandada.” 



 

El Consell de Govern aprova per unanimitat de tots els seus membres presents els acords 

anteriors. 
 

2.2 –“PERSONAL NOU. SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN AODL 

DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

 

Fruit dels estudis i els projectes que s’han realitzat des de la constitució del Consorci Alba-Ter, 

durant la tardor del 2007 i l’any 2008 està previst continuar executant projectes importants 
vinculats al desenvolupament econòmic i sostenible del territori. D’acord amb les línies 

estratègiques que es desprenen del Pla d’Ordenació Integral del riu Ter, des del març del 2005 
el Consorci està implementant el Pla de Foment Turístic del riu Ter que finalitza el desembre del 

2007. Així mateix, l’any 2005 va iniciar un projecte Interreg IIIB Medocc per valoritzar el 

patrimoni fluvial vinculat als usos de l’aigua i continuarà desenvolupant el projecte de 
recuperació d’espais naturals emblemàtics dels rius Ter i Freser, i nous projectes que s’haniran 

presentant al llarg del 2008.  

Degut a la materialització d’aquests projectes, el Consorci es troba en una etapa en la qual és 

molt important la mobilització de recursos humans i econòmics per tal de consolidar aquestes 
actuacions al territori. Per aquest motiu cal continuar dinamitzant d’una manera decidida tots 

els agents que puguin afavorir el desenvolupament d’aquest territori. L’objectiu d’aquesta àrea 

serà el de fomentar la participació i cohesió de tots els agents que tenen una vinculació amb el 
riu, a més de col·laborar en el programa de formació destinat als agents turístics que es duu a 

terme en el marc del Pla de Foment Turístic del riu Ter. 

Desprès que la senyora Berta Sánchez  hagi comunicat que deixa de treballar pel consorci Alba-

Ter, es considera que és necessari buscar un/a substitut /substituta com a AODL per realitzar 

les tasques de suport al desenvolupament territorial del Consorci Alba-Ter, ja que es considera 
del tot necessària la seva continuïtat i la pròrroga del contracte amb un nou aodl. 

Vistes les subvencions que ofereix el Departament de Treball, seria possible prorrogar la vacant 
que hi ha el Consorci Alba-Ter, de manera que el Departament de Treball pagués el 80 % del 

seu cost salarial total. 

Atès que l'art. 298 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'art. 

94 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 

les entitats locals, preveuen la possibilitat de contractació temporal per raons d'urgència. 

Vistos els antecedents, i atès que de l’informe de la interventora del Consorci es desprèn que hi 

ha consignació suficient a la partida 121-14100 del pressupost de l’ens per a l’any 2007 es 
proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 

PRIMER- Aprovar la sol·licitud d’una pròrroga de la subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya 

de la Generalitat de Catalunya corresponent al 80 % del sou que caldria pagar durant un any 
per a la contractació d’un tècnic per la realització de tasques destinades a donar suport al 

desenvolupament territorial durant l'any de durada de la subvenció AODL. 

SEGON- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci el 20% de sou 

restant. 

TERCER- Declarar la facultat d'aquesta Presidència per a la signatura i realització de les 
gestions que facin falta i, en especial, la contractació per urgència del personal laboral temporal 

que correspongui un cop concedida la subvenció demandada.” 

 



En torn d’explicació de la proposta el sr. President comenta les raons que justifiquen la renúncia 

presentada per la sra. Berta Sánchez i que, bàsicament, tenen a veure amb l prioritat personal 

que ha donat a l’acabament de la seva formació acadèmica en haver obtingut una beca per fer 
el doctorat a la Universitat de Girona. Atès que és possible seguir amb el projecte endegat per 

la tasca d’aquest AODL es negociarà amb el departament de Treball la substitució d’aquesta 
persona i la contractació d’un nou AODL mantenint la durada del projecte i, en conseqüència, 

acordant la seva pròrroga amb independència de la substitució que inevitablement s’ha de 
portar a terme. També es comenten els tràmits que s’han posat en marxa per fer la selecció de 

la persona que ha de substituir la sra. Sánchez i el Consell de Govern autoritza el procés. 

El Consell de Govern aprova per unanimitat de tots els seus membres presents els acords 
anteriors. 

 
3. ESTAT DESENVOLUPAMENT DE LA RUTA DEL TER: 

 
El Sr. Josep Capellà i Hereu, gerent del pla de Foment turístic, informa sobre l’estat d’execució 
de la Ruta del Ter. 

 - 3.1-  Primerament comenta l’estat d’execució dels 6 contractes que el Consorci Alba-Ter té 
amb el SITGE de la UDG referents a la Ruta del Ter: 

A petició del Consorci es van sol·licitar les factures en data d’octubre (3 contractes) i de 

desembre de 2006 (3 contractes). Evidentment la majoria dels treballs encarregats, per part del 
SIGTE encara no s’havien iniciat (d’alguns encàrrecs es va signar el contracte el 20 de 

setembre) i només estava iniciat el desenvolupament i implementació del SIG turístic 
(justificació subvenció directa de la Generalitat per la tercera anualitat del Pla de Foment).  

L’Estat actual dels treballs de cadascuna de les contractacions a 13 de juny de 2007 és la 
següent: 

1. Fra 2006/J000008 de data 09/10/06 per import de 26.651,90€: Implementació d'un 

Sistema d'Informació Geogràfica vinculat al Pla de Foment Turístic de la Ruta del Ter. 

Aquest encàrrec neix de la necessitat de disposar d’un SIG que complementi el que ja té el 

Consorci on s’integra la informació territorial que afecta l’espai fluvial del Ter (medi natural, 
planejament, risc de degradació, etc). Aquest SIG està destinat a incorporar noves capes 

temàtiques relacionades amb els valors existents en el territori fluvial que tinguin un interès 

turístic. 

La implementació d’un SIG d’aquestes característiques està orientada a integrar en un  mateix 

suport la informació territorial georeferenciada i a estructurar i ordenar bases de dades de caire 
turístic amb la finalitat de crear i gestionar un producte turístic en el nostre cas la Ruta del Ter. 

Per tant doncs, la pretensió d’aquest SIG és disposar d’un sistema que estructuri la informació 

territorial turística més que no pas realitzar operacions d’anàlisi espacial.  

El desenvolupament d’aquest encàrrec es va fent d’acord amb el Pla de Foment. Podríem dir 

que és tracta d’un “producte viu” que va evolucionant en funció de la demanda del projecte. 
Actualment el SIG turístic de la Ruta del Ter, del qual en derivaran altres productes encarregats 

ja que n’és la base, inclou nombroses capes d’informació: 

Itinerari ruta ciclable (aquesta capa ha sofert nombrosos canvis en funció dels canvis de traçat 

que ja s’han anat incorporant: modificacions sorgides després de les al·legacions el novembre 

de 2006, modificacions en el traçat del Gironès a partir del projecte de connectivitat gener 
2007, modificacions en el Baix Ter fruit de canvis de traçat de la xarxa de cicloturisme, ...) 



Itinerari ruta senderista (en els inicis del pla de foment no estava previst desenvolupar una ruta 

senderista, més endavant es va contractar el seu disseny i els tècnics del SIG ja l’han 

incorporat. Es va disposar del traçat definitiu el febrer de 2007) 

Rutes temàtiques. Arran del desenvolupament del projecte finançat per la Fundación 

Biodiversidad, s’han creat quatre rutes temàtiques vinculades a l’espai fluvial del Ter i que 
complementen la informació turística tradicional. Aquestes quatre rutes encarregades a experts 

externs al Consorci, ha suposat la coordinació dels tècnics del SIGTE i del Consorci amb els 
equips externs per tal de recopilar la informació de manera que fos possible implementar-la al 

SIG. Concretament s’han creat i ja estan incorporades al SIG les següents rutes: 

Ruta del patrimoni cultural fluvial 

Ruta del patrimoni natural 

Ruta literària  

Ruta per les inundacions històriques 

La creació d’aquestes capes temàtiques en el SIG ha suposat crear bases de dades de cada 

punt d’interès de cadascuna de les rutes: estructuració de la base de dades, ordenar les 
fotografies i incorporar textos a cada punt d’interès. A més en el cas de la ruta literària i de la 

ruta per les inundacions històriques s’han creat subcapes que recullen els 40 punts més 
significatius al llarg de la Ruta, ja que la ruta en la seva totalitat integra molts punts (173 i 182 

respectivament). 

Capa amb els equipaments i serveis turístics. L’elaboració d’aquesta capa temàtica, la va 

realitzar un becari de l’Escola de Turisme de la UdG a partir del buidatge de nombroses bases 

de dades. Per tal de poder-la integrar al SIG era necessari georeferenciar cada establiment, 
objecte de la Fra 2006/J000011. 

En el SIG turístic de la Ruta del Ter falta incorporar: 

Itinerari senderista Ruta del Freser. Està previst disposar de l’itinerari a finals del mes de juny. 

Fotografies aèries georeferenciades. Les fotografies aèries que ha fet en Toni León estan 

georeferenciades. Falta fer una tria i incorporar-les al SIG. Finals mes de juny. 

Localització dels plafons informatius de la Ruta del Ter. Dels plafons informatius que està 

previst col·locar al llarg de la Ruta del Ter a cada municipi per on passa la ruta, es calcularà la 
seva posició en el territori i serà una capa més del SIG. La localització d’aquests plafons no és 

encara definitiva, ja que s’han de buscar punts on coincideixin les dues rutes senderista i 
ciclable sempre que sigui possible. En el pla director redactat per Joan Portell, on hi havia una 

proposta de localització dels plafons només es contemplava la ruta ciclable.  

Altres feines relaciones amb el SIG turístic de la Ruta del Ter: 

A partir de la informació que hi ha en SIG s’ha fet el mapa del fulletó turístic general de la Ruta 

del Ter que inclou el traçat de la ruta ciclable i la ruta senderista. 

Actualment, en base al SIG turístic de la Ruta del Ter, s’està treballant en el mapa que hi ha 

d’haver a cadascun dels plafons de la Ruta del Ter, el qual ha d’incloure el traçat de les dues 

rutes i també els punts d’interès de les rutes temàtiques. 

Termini fi de l’encàrrec: la implementació del SIG segurament acabarà quan finalitzi el Pla de 

Foment, ja que van sorgint necessitats relacionades amb el SIG a mesura que es desenvolupa 
el projecte.  

Aquesta factura a més de desenvolupar el SIG turístic també inclou el manteniment del SIG del 

Consorci Alba-Ter durant les anualitats 2006, 2007 i 2008. 



2. Fra 2006/J000009 de data 09/10/06 per import de 10.962,00€: Disseny i creació 

d'un portal web per a la Ruta del Ter. 

La creació d’un portal web que inclogui tota la informació turística relacionada amb la Ruta del 
Ter és molt important actualment, ja que la planificació de viatges a través d’internet és cada 

vegada més gran. 

El desenvolupament d’aquest encàrrec està condicionat a disposar d’un disseny del portal que 

ha de realitzar l’empresa Dosis en base a la imatge genèrica de tots els materials de difusió de 
la Ruta del Ter.  

Des de Dosis i segons la seva planificació, ens han dit que ells faran una proposta de “home” el 

divendres 22 de juny. A partir de l’acceptació d’aquest disseny, els tècnics del SIGTE han 
comentat que ja poden començar a desenvolupar el Web i omplir continguts d’acord amb els 

tècnics i gerents del Consorci i Pla de Foment. 

Termini: a mitjans del mes de juliol el portal turístic de la Ruta del Ter serà operatiu en part i 

inclourà continguts genèrics: Què és la ruta, situació, característiques del Ter, paisatges, rutes 

temàtiques possibles, mapa general de la ruta,... 

Posteriorment s’aniran ampliant continguts al portal i s’hi incorporaran els altres encàrrecs que 

tenim amb el SIGTE ( vol virtual, servidor de mapes –definir etapes segons demanda de 
l’usuari-, aplicació per PDA). Està previst que a final de l’any 2007 estigui plenament operatiu el 

portal turístic. 

3. Fra 2006/J000011 de data 31/10/06 per import de 2.421,60€: Georeferenciació i 

digitalització de les bases de dades d'infraestructures i serveis turístics de la Ruta del Ter. 

Aquest encàrrec consisteix en georeferenciar i digitalitzar tots elements que integren la base de 
dades corresponent a les infrastructures i serveis turístics vinculats a la Ruta del Ter. La base de 

dades original la va elaborar el becari de l’Escola de Turisme de la UdG consultant i buidant 
nombroses bases de dades sobretot de la Direcció General de Turisme.  

En aquestes bases de dades l’element es localitza a través de l’adreça postal però per 

implementar aquesta capa al SIG feia falta disposar de les coordenades x, y de cada element. 
El treball del SIGTE ha consistit en georeferenciar cada element amb les coordenades exactes. 

Aquesta capa integra: agències de viatge, oficines de turisme, hotels, hostals, cases de turisme 
rural, centres BTT, etc. En total hi ha entrats 464 elements. 

Termini: aquest encàrrec està acabat, només falta georefenciar 30-40 punts que són difícils de 
localitzar, ja que a vegades afecten a una àrea i no un punt.   

4. Fra 2006/J000017 de data 20/12/06 per import de 8.061,92€: Creació d’un servidor 

de mapes per internet per a la visualització i consulta de la cartografia i bases de dades 
associades a la Ruta del Ter. 

L’elaboració d’un servidor de mapes per internet és una eina que pot ser molt útil pels visitants 
de la Ruta del Ter. Es tracta de poder disposar on-line de tota la cartografia associada a la Ruta 

del Ter i de les bases de dades associades a cada capa temàtica. Per desenvolupar aquesta 

eina, que es basa en el SIG, cal que aquest estigui ben acabat i amb tota la informació.  

El servidor de mapes ha de servir per planificar la ruta, definir etapes o trams i poder disposar 

dels elements associats en un tram específic. Segurament serà una eina molt útil per planificar 
el viatge. 

Termini: aquest encàrrec dependrà que el SIG estigui ben acabat i sobretot amb els traçats de 

les rutes perfectament definides. Es desenvoluparà en paral·lel a la creació del portal turístic 
però segurament serà plenament operatiu al final del projecte cap al mes de novembre de 

2007. Aquesta aplicació serà consultable a través del portal turístic.   



5. Fra 2006/J000018 de data 20/12/06 per import de 9.500,40€: Disseny i 

desenvolupament d'una aplicació dedicada a la consulta en dispositius mòbils d'informació 

turística associada a la Ruta del Ter. 

L’aplicació per PDA de la informació vinculada a la Ruta del Ter serà una eina molt novedosa i 

útil per tal de poder-se descarregar la informació que pot ser d’utilitat mentre es faci la Ruta del 
Ter a peu o en bicicleta.  

Termini: l’aplicació per PDA de la Ruta del Ter es desenvoluparà en la darrera fase del projecte, 
quan estiguin a disposició tots els continguts de la Ruta del Ter i les altres aplicacions (SIG, 

IMS, etc). Segurament estarà acabat el mes de desembre de 2007. 

6. Fra 2006/J000019 de data 20/12/06 per import de 3.251,60€: Creació d'un vol 
virtual interactiu de la Ruta del Ter. 

El vol virtual està concebut com una eina de difusió i de donar a conèixer la Ruta del Ter més 
que no pas com una aplicació per obtenir informació. Els vols virtuals estan pensats per 

difondre un producte a través del web, per anar a fires, per fer presentacions, etc. 

El SIGTE actualment està treballant amb aquest producte el qual a partir dels ortofotomapes 
s’hi inclouran el traçat de la ruta ciclable i la ruta senderista i també els punts d’interès de les 

quatre rutes temàtiques (una mitjana de 40 punts per a cada ruta seleccionats pels equips 
redactors com a punts més interessants). 

Termini: Està previst disposar del vol virtual a finals del mes de juliol.  

- 3.2 – Finalment el sr. Capellà informa que va assistir a un meeting a Biella (Itàlia), on va 

explicar la Ruta del Ter. També comenta la necessitat de traduir el dossier turístic de la ruta del 

Ter així com els fulletons de les rutes temàtiques. L’últim aspecte comentat és la nova 
convocatòria de projectes de plans de desenvolupament turístic que ha obert la Generalitat.  

 
 

4. DONAR COMPTE DELS ÚLTIMS MOVIMENS DE TRESORERIA: 

 
La Sra. Anna Serra i Carbó dóna compte dels últims moviments de tresoreria, indicant que hi ha 

molts ens consorciats que encara no han realitzat el pagament corresponent a la quota del 
2007. Per altra banda, també comunica que queda pendent de cobrar la segona sol·licitud de 

l’interreg IIIB Medocc (41.912,53 euros), com una part de les obres de Bordils(6.956,69 euros) i 
la totalitat del les obres de Sant Julià de Ramis (18.459,66 euros). El Consorci està pendent de 

l’acceptació de l’última certificació de l’Interreg IIIA per import de 7.318,79 euros. En breus dies 

es faran les sol·licituds corresponents a les subvencions que facilita la diputació de Girona 
(24.000 euros) corresponents a despeses ordinàries del Consorci Alba-Ter durant l’any 2007. 

També és sol·licitarà la subvenció amb la diputació de Barcelona (24.000 euros), segons 
conveni signat, que finalitza aquest 2007. A finals de setembre s’ha de realitzar la sol·licitud 

corresponent a l’últim termini de l’interreg IIIB Medocc.  

 
Pel que fa a les despeses, resten pendents de pagar algunes factures, però la majoria la feina 

no ha estat acabada. També es comenta que, un cop finalitzada la feina, és realitzaran els 
pagaments sempre  hi quan la tresoreria del Consorci ho permeti. 

 

 
5. INFORME DE GERÈNCIA: 

 
Dintre d’aquest punt la senyora Remei Ferrer presenta l’estat significatiu de totes les actuacions 

impulsades per la gerència i que, en forma de dossier, lliura a tots els membres de consell de 
govern. De les explicacions donades per la sra. Ferrer es destaquen: contactes mantinguts amb 



el Departament d’habitatge i medi ambient i estat de la negociació de la col·laboració que ara 

sembla que es dirigeix més a una subvenció directa a l’activitat del Consorci més que no pas a 

l’establiment d’un conveni permanent; visita, amb èxit notable, dels membres del projecte Blue; 
gestió de les exposicions itinerants; presentació a “La Caixa” del projecte de vialitat del Ter... 

 
El consell de govern se’n dóna per assabentat. 

  
 

6. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 

 
La Sra. Remei Ferrer i Costa, comunica la baixa voluntària de la Sra. Berta Sánchez i Bonet, que 

deixarà d’exercir la seva activitat al Consorci Alba-Ter el dia 06 de juliol de 2007, degut a que 
va sol·licitar una beca per realitzar un doctorat a la UDG.   

S’acorda per unanimitat contractar una altra persona per poder finalitzar el projecte que la 

Berta estava realitzant. S’autoritza a la Sra. Remei Ferrer i Costa i el Sr. Josep Capellà i Hereu 
perquè facin les oportunes entrevista per trobar el candidat o candidata per ocupar la vacant.  

 
7. PRECS I PREGUNTES 

 
Dintre d’aquest apartat el sr. Camps informa de la necessitat de presentar nous projectes a la 

convocatòria la Fundació biodiversidad per la qual cosa caldria estructurar algunes de les 

iniciatives en cartera tot i que ell proposa explotar la via de l’estudi i promoció de les colònies 
industrials lligades al Ter. 

No s’escau. 
  

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a un quart de vuit 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 el secretari que en dono fe. 

  


