
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 05/07 
Caràcter: Ordinari 
Data: 24 d’octubre de 2007 
Horari: de 17:15 hores a 19:30 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 Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Maria Dolors Bassa i Coll  
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora: Sra. Rosa Maria Melero i Agea 
 
Tècnics:  Sra. Remei Ferrer i Costa (Gerent del Consorci), Sra. Anna Serra i Carbó 
(administrativa del Consorci), Sr. Josep Capellà i Hereu (Gerent del pla de foment 
turístic). 
 
Excusen l’absència: el Sr. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser); la Sra. 
Marta Payeró i Torró (Ajuntament de Verges); el Sr. Joan Boada i Reig (Ajuntament de 
Salt) i el Àngel Simón (Ajuntament de Bescanó). 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del projecte d’adequació de la Ruta del Ter Girona – Sarrià de Ter – Sant 

Julià de Ramis. 
3. Aprovació de nous convenis: 

3.1. Aprovació del Conveni entre la Fundació Territori i Paisatge i el Consorci Alba-
Ter per al desenvolupament de la proposta d’actuació 2007 a Bescanó dins el 
Pla Director de les Ribes Fluvials del riu Ter als termes municipals de Bescanó i 
Sant Gregori. 

3.2. Aprovació del Conveni entre el Consorci Alba-Ter i l’ajuntament de Bescanó pel 
desenvolupament de la proposta d’actuació 2007 a Bescanó dins el Pla Director 
de les Ribes Fluvials del riu Ter als termes municipals de Bescanó i Sant 
Gregori. 

4. Adhesió a la “Red de Gobiernos Locales – Biodiversidad 2010”. 
5. Organització del període de sessions i de la junta executiva del Consell de Govern. 



6. Exposicions de les línies del Pla Estratègic i de les propostes del Pla d’actuació del 
Consorci. 

7. Informació de presidència i gerència. 
8. Mocions o temes per urgència. 
9. 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 de juny de 2007 (Manlleu) 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, 24 d’octubre 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. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA RUTA DEL TER GIRONA-
SARRIÀ DE TER-SANT JULIÀ DE RAMIS: 
 
El sr. President explica en què consisteix el projecte a dalt esmentat i se sotmet el 
projecte a l’aprovació del Consell de Govern  d’acord amb la següent proposta: 
 
ANTECEDENTS 
 
Una de les maneres de desenvolupar les potencialitats naturals del territori on actua el 
Consorci Alba-Ter és a través del producte turístic LA RUTA DEL TER, una ruta 
cicloturística i senderista al llarg dels 208 km del Ter, des del seu naixement a Ulldeter 
fins a la desembocadura a la platja de l’Estartit, elaborada pel Consorci dins el Pla de 
Foment Turístic del riu Ter (2005-2007). A través d’aquest itinerari es posen en valor 
els aspectes culturals i literaris relacionats amb tota la conca del Ter, però també i 
sobretot, tots els aspectes naturals i paisatgístics (exemple: s’han elaborat dos 
itineraris específics relacionats amb tots els elements i ecosistemes naturals que es 
poden trobar al llarg del recorregut i amb les inundacions que històricament el van 
afectar). 
 
La ruta segueix camins o vies ja existents i d’altres que s’han arranjat o creat de nou. 
Hi ha un tram, però, que a causa del seu pas per un entramat urbà no és operatiu: el 
que ha de connectar la Ruta del Carrilet Girona-Olot amb el camí del Congost de Sant 
Julià de Ramis. Una connexió que ha de permetre posar en valor els elements naturals 



i l’ecosistema fluvial del Ter al seu pas per aquest territori. És per això que a través 
d’un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès, es va encarregar la redacció del 
projecte de connectivitat a l’empresa Hidrosfera Enginyeria. Els objectius del projecte 
són: 
 
. Descripció de l’estat actual dels camins existents (estat físic, connexions amb altres 
vials i estat dels entorns) 
. Definició del traçat 
. Definició d’actuacions de millora dels camins i de connexió dels que existeixen  
. Definició d’actuacions de creació de camí en aquells punt on no n’hi ha 
 
Un projecte per tant que fa un estudi d’impacte i preveu l’arranjament de l’entorn dels 
vials ja existents per preservar vegetació i fauna i posar els valors naturals en alça per 
donar-los a conèixer al públic. 
La redacció d’aquest projecte es va fer durant l’any 2006, però el seu lliurament i, per 
tant, la el seu estudi definitiu no va ser fins al gener del 2007. 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Aprovació inicial del projecte d’adequació de la Ruta del Ter entre Girona i 
Sant Julià de Ramis (Gironès). 
 
 
Es per tot això que a proposta de la presidència es demana al consell de govern que 
adopti els següents ,  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el document que porta per títol “Projecte d’adequació de la Ruta del 
Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis” i que té per objecte: Descripció de l’estat actual 
dels camins existents (estat físic, connexions amb altres vials i estat dels entorns). 
Definició del traçat. Definició d’actuacions de millora dels camins i de connexió dels que 
existeixen. Definició d’actuacions de creació de camí en aquells punt on no n’hi ha. 
L’aprovació d’aquest document porta implícita l’aprovació del projecte d’aquesta ruta. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública de 30 dies mitjançant els anuncis que es 
publicaran als butlletins oficials de la província de Barcelona i Girona i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Obrir un període d’informació institucional a tots els ajuntaments per on 
circula l’esmentada ruta a fi de què hi puguin fer les seves aportacions i suggeriments. 
Aquesta informació institucional es portarà a terme de forma paral·lela a la informació 
pública general de l’aprovació del document. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a tots els ajuntaments afectats. 
  

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



3. APROVACIÓ DE NOUS CONVENIS: 
 
El Sr. Francesc Camps, President del Consorci, informa sobre les raons que justifiquen  
l’aprovació dels convenis que es proposen.  La senyora Remei Ferrer explica el 
contingut, objectius i tràmits dels convenis que es plantegen i el secretari del Consorci i 
la interventora fan sengles intervencions relatives a la necessitat de clarificar els 
tràmits i actuacions que es posen de manifest amb la consideració dels convenis: 
Pròrroga d’execució per part de la Fundació Territori i Paisatge, concretar les 
obligacions que assumeixen els ajuntaments i licitació de les obres per part de 
l’administració actuant. 
 
A parer del president del consorci les manifestacions tècniques dels responsables de la 
secretaria i la intervenció posen de manifest una crisi de creixement del consorci que 
serà beneficiosa entretant aconsegueixi reconduir el funcionament administratiu i 
financer de l’entitat. 
 
Fetes aquestes consideracions com a debat previ a les propostes que s’eleven al 
Consell de Govern aquest les considera d’acord amb l’enunciat que segueix: 
 
 - 3.1-  Aprovació del Conveni entre la Fundació Territori i Paisatge i el 
Consorci Alba-Ter per al desenvolupament de la proposta d’actuació 2007 a 
Bescanó dins el Pla Director de les Ribes Fluvials del riu Ter als termes 
municipals de Bescanó i Sant Gregori: 
 
ANTECEDENTS: 
 
En el marc de l’estratègia de recuperació d’espais emblemàtics el Consorci Alba-Ter 
l’any 2005 va signar un conveni amb la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya 
per la redacció d’un Pla Director de les Ribes Fluvials del Ter en els termes municipals 
de Bescanó i Sant Gregori. Aquest Pla Director va ser lliurat al Consorci Alba-Ter durant 
el mes de setembre de 2006. Posteriorment el Consorci Alba-Ter va fer entrega del Pla 
Director als municipis de Bescanó i Sant Gregori. La tardor de 2006 el Consorci Alba-
Ter va sol·licitar un ajut a la Fundació Territori i Paisatge per tal de poder desenvolupar 
una part de les actuacions contemplades al Pla Director, aquestes actuacions es 
concreten en el Pla de treball 2007 que s’adjunta. Les actuacions es centren al municipi 
de Bescanó.  
 
És d’interès del Consorci Alba-Ter col·laborar amb la Fundació Territori i Paisatge de 
Caixa Catalunya,  per tal de finançar algunes de les actuacions contemplades en el Pla 
Director De Les Ribes Fluvials Del Riu Ter  i és per això que s’ha redactat una proposta 
de conveni per tal de poder finançar les actuacions previstes en el pla de treball 2007. 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb la Fundació Territori i Paisatge per tal 
d’establir un marc de col·laboració estable entre ambdues entitats. 



 
Segon – Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per 
a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Fundació Territori i Paisatge als efectes 
oportuns i en el termini  més breu possible. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els presents acords donant també el 
vistiplau al text del conveni que consta a l’expedient i que es farà arribar 
immediatament a la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya. 

 
 
- 3.2 – Aprovació del Conveni entre el Consorci Alba-Ter i l’ajuntament de 
Bescanó pel desenvolupament de la proposta d’actuació 2007 a Bescanó 
dins el Pla Director de les Ribes Fluvials del Riu Ter als termes municipals de 
Bescanó i Sant Gregori.  
 
ANTECEDENTS: 
 
En el marc de l’estratègia de recuperació d’espais emblemàtics el Consorci Alba-Ter 
l’any 2005 va signar un conveni amb la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya 
per la redacció d’un Pla Director de les Ribes Fluvials del Ter en els termes municipals 
de Bescanó i Sant Gregori. Aquest Pla Director va ser lliurat al Consorci Alba-Ter durant 
el mes de setembre de 2006. Posteriorment el Consorci Alba-Ter va fer entrega del Pla 
Director als municipis de Bescanó i Sant Gregori. La tardor de 2006 el Consorci Alba-
Ter va sol·licitar un ajut a la Fundació Territori i Paisatge per tal de poder desenvolupar 
una part de les actuacions contemplades al Pla Director, aquestes actuacions es 
concreten en el Pla de treball 2007 que s’adjunta. Les actuacions es centren al municipi 
de Bescanó.  
 
És d’interès del Consorci Alba-Ter col·laborar amb l’ajuntament de Bescanó per tal de 
desenvolupar algunes de les actuacions contemplades en el Pla Director De Les Ribes 
Fluvials Del Riu Ter  i és per això que s’ha redactat una proposta de conveni per tal de 
poder executar les actuacions previstes en el pla de treball 2007. 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb l’Ajuntament de Bescanó per tal d’establir 
un marc de col·laboració estable entre ambdues entitats. 
 
Segon – Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per 
a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Bescanó als efectes oportuns i 
en el termini  més breu possible. 



 

El Consell de Govern aprova per unanimitat de tots els seus membres presents els 
acords anteriors. 
 
 
4. ADHESIÓ A LA “RED DE GOBIERNOS LOCALES – BIODIVERSIDAD 2010”: 
 
El senyor Francesc Camps, president del Consorci, explica que hi ha la intenció d’entrar 
a formar part de la “Red de Gobiernos locales-Biodiversidad 2010”. Tanmateix en el 
moment d’iniciar els tràmits es va fer evident que el Consorci no tenia possibilitat 
d’adherir-s’hi, atès que només ho poden fer els ajuntaments, consell comarcals..., en 
definitiva les administracions locals de base territorial i caràcter primari. És així com 
s’ha hagut de deixar en suspens aquesta iniciativa esperant que la “Red” reconsideri 
aquesta posició atenent també a la naturalesa local del Consorci Alba Ter i sobretot el 
paper que fan aquestes organitzacions consorcials a l’hora de coordinar moltes de les 
iniciatives locals que tenen a veure amb el territori. 
 
Per altra banda, la Senyora Anna Serra, comenta que hi ha possibilitat que durant l’any 
2008, es pugui considera l’adhesió del Consorci, segons ha informat la FEMP, però 
encara estan estudiant aquesta possibilitat. 
 
Per tant s’acorda deixar aquest tema aparcat fins que hi hagi la possibilitat d’adherir-
s’hi. Per altra banda, s’acorda enviar una carta informativa a tots els ens consorciats 
comentant la possibilitat d’adherir-se a la “Red de Gobiernos Locales” en la seva 
condició d’ajuntament o consell comarcal. 
 
 
5. ORGANITZACIÓ DEL PERÍODE DE SESSIONS I DE LA JUNTA EXECUTIVA 
DEL CONSELL DE GOVERN. 
 
Dintre d’aquest punt el senyor Francesc Camps, proposa preparar un calendari per 
l’exercici 2008 on quedin establertes totes les sessions del Consell de Govern. Per 
majoria dels assistents s’acorda realitzar les reunions el segon dimecres de cada dos 
mesos imparells al municipi de Salt. S’aprofitarà la convocatòria per fer una reunió 
prèvia i un dinar a fi de poder portar a terme posteriorment la sessió convocada. Les 
assemblees generals tindran la seu itinerant com ha vingut sent habitual. També 
s’acorda que la propera sessió del Consell de Govern es portarà a terme el dia 5 de 
desembre d’acord amb les característiques que s’acaben d’acordar. També es 
considerarà la possibilitat de portar a terme una assemblea extraordinària o ordinària 
en la mateixa data i a l’ajuntament de Celrà. S’acorda igualment que el règim de dietes 
dels membres del consell de govern seguiran en vigor d’acord amb els acords adoptats 
anteriorment. Per part dels serveis administratius del consorci es farà arribar a tots els 
membres del Consell de Govern proposta de calendari de sessions per tal de què es 
puguin tenir presents a les agendes respectives. 
 
 
6. EXPOSICIONS DE LES LÍNIES DEL PLA ESTRATÈGIC I DE LES PROPOSTES 
DEL PLA DE TREBALL D’ACTUACIÓ DEL CONSORCI. 
 



El Senyor Josep Capellà presenta un esborrany del pla de treball del Consorci que ell 
ha dissenyat d’acord amb les següents línies: 
 
“PROPOSTA PLA DE TREBALL: 

 
Motius:  
 

 Iniciem una nova legislatura. Hi haurà una incorporació de nous representants polítics en el Consorci 
(caldria fer  una memòria en format power-point de les principals accions desenvolupades en aquests 
últims quatre anys i una anàlisi de la situació) 

 Hem acabat un conjunt de projectes emblemàtics que han representat una dedicació quasi exclusiva 
de bona part dels tècnics del Consorci:  

 Pla de Foment,  
 INTERREG IIIB Blue 

 INTERREG IIIA sobre medi natural 
 Fundación Biodiversidad 

 Tot i que els projectes han acabat, cal continuar treballant en el seguiment de les actuacions 
desenvolupades.  És a dir, per exemple, en el cas del Pla de Foment, s’ha creat la Ruta del Ter –
itineraris a peu i en bicicleta- que s’ha de continuar: manteniment, senyalització, promoció, etc.  Al 
mateix passa en les actuacions en l’àmbit del patrimoni cultural i natural (INTERREG A i B).  

   
 Pel que fa al projecte Fundación Biodiversidad, tot i que ens podem replantejar les actuacions en 

formació als professionals del turisme, sí que hi ha actuacions i productes com l’exposició itinerant 
que cal continuar. 

 

 Per tant, relacionat amb aquests punts, cal veure quins mecanismes posem en funcionament per 
assegurar la continuïtat d’aquests projectes. També per assegurar la relació i la comunicació amb els 
socis externs que han participat en aquests projectes. 

 

 Entrem en un nou període de convocatòria de programes europeus, en els quals hem d’avaluar la 
conveniència de participar-hi: LIFE +, nous programes de Cooperació Territorial Europea (antics 
INTERREG), programes relacionats amb el Fons Social europeu, Fundación Biodiversidad, convenis 
amb institucions financeres, etc. 

 

 També cal definir si el Consorci ha d’ampliar l’àmbit d’actuació i les seves competències. Al llarg 
d’aquests últims anys, s’ha parlat de si caldria entrar en la gestió del cicle de l’aigua entre d’altres. 

 
Per tot això, cal definir quin és el full de ruta del Consorci en els propers quatre anys i plantejar 
conjuntament amb el nou Consell de Govern quines són les actuacions que es consideren prioritàries en el 
marc d’aquests programes.  
 
De totes maneres, alguns dels programes que hem esmentat es convocaran properament i per tant, 
potser no hi haurà temps d’haver constituït el nou Consell abans de preparar els projectes. 
Pel que fa a l’àmbit del patrimoni natural, per exemple cal destacar que referent al projecte LIFE +, 
en el què s’ha manifestat el desig de participar-hi, cal definir quan abans:   
 

 actuacions a realitzar 

 co-finançament (el conveni amb el DMAH) 
 en quins terrenys actuem 
 etc. 

 
Per això s’ha fet una primera reunió preparatòria amb en Xavier Quintana que es va responsabilitzar de 
redactar la proposta presentada el 2.006 , el President del Consorci i la gerent  per començar a avançar  i 
que adjuntem extracte a l’annex. 
 
Relacionat amb aquest àmbit hem establert la necessitat de que la redacció del projecte Life+ , serveixi 
també per definir les línies estratègiques que ha de determinar totes les actuacions a desenvolupar en 



aquest àmbit durant els propers quatre anys i que es presentaran en les convocatòries que es consideri 
més oportunes: programes de cooperació transfronterera amb el Tech (antic INTERREG IIIA), convenis 
amb la Diputació de Girona i amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, esponsorització.... 
 
Pel que fa a l’àmbit del patrimoni cultural, caldria avaluar la oportunitat de presentar un nou projecte 
en el marc de les convocatòries dels programes de cooperació territorial europea (antic INTERREG III B 
MEDOC. BLUE). Cal tenir present que la participació en aquest projecte ens ha permès fer petites 
actuacions en el territori de recuperació d’elements del patrimoni cultural per un valor de 120.000 euros. 
En aquest cas, caldria estudiar la oportunitat de tornar a presentar un nou projecte amb els socis actuals o 
buscar-ne de nous. 
 
Cal també posar-se en contacte amb l’equip redactor del Pla Director de les Colònies Industrials del Ter i 
veure de quina manera podem actuar en el desplegament d’aquest Pla i buscar recursos per fer alguna 
actuació que sigui representativa. En aquesta cas caldria veure la possibilitat de buscar recursos 
econòmics provinent de 1% cultural del Ministeri de Medi Ambient i del Departament de Política Territorial 

de la Generalitat. 
 
En aquest àmbit es planteja també la necessitat de recuperar la iniciativa de donar suport (a nivell tècnic i 
administratiu) als ajuntaments consorciat en la declaració de bens culturals de interès nacional i/o local 
(BCIN i BCIL) als elements del patrimoni cultural relacionats amb els usos de l’aigua identificat en el 
nostres inventaris, i, en la mesura del que sigui possible, buscar recursos per assegurar la seva 
conservació. 
 
En l’àmbit de la promoció econòmica, les actuacions més importants que s’han desenvolupat en 
aquests últims anys han estat relacionades amb el Pla de Foment Turístic.  Amb la creació de la Ruta del 
Ter,  si bé hem fet un treball molt important de creació de la infraestructura, a partir d’ara ens toca fer la 
feina essencial que és la creació de producte.   
És a dir, un cop la Ruta està senyalitzada i es disposa dels instruments de promoció i comunicació, cal fer 
una feina d’animació del territori, presentació de la Ruta a oficines de turisme, establiments adherits, etc. 
per què els agents locals i empresarials se la facin seva i la dinamitzin.  A partir d’aquí, crear productes 
basats en els itineraris inicials. 
 
Així mateix, a partir d’ara cal mantenir i incentivar la feina de promoció de la Ruta del Ter en els operadors 
turístics locals, nacionals i internacionals, i assegurar que els mecanismes de suport (pàgina web, 
fulletons, ... ) estan actualitzats i accessibles a tothom. 
 
Finalment cal pensar, en el cas de la Ruta, com es mantenen els itineraris i es fa el seguiment del seu 
estat de conservació així com es va millorant l’accessibilitat de la Ruta. 
 
En aquest mateix àmbit de promoció econòmica, cal plantejar també l’oportunitat de desenvolupar noves 
iniciatives de dinamització del territori, entre d’altres per exemple, donar suport i col·laborar en la creació 
de Parcs Agraris.  Està previst desenvolupar-ne un a l’entorn del Baix Ter en el què el Consorci hauria 
d’estar present.  També en el suport a la valorització dels productes autòctons buscant plataformes per 
donar-los a conèixer i fomentar el seu consum.  Tanmateix hi ha molts altres àmbits relacionats amb 
l’activitat econòmica en els què el Consorci encara no ha actuat. 
 
Un altra de les línies d’actuació és el relacionat amb el desenvolupament sostenible. Entre d’altres es 
proposa integrar-se a la xarxa de governs locals + Biodiversidad 2010, convocada per la Federación 
Española de Municipios y Provincias amb el suport de la Fundación Biodiversidad, que té com a objectiu la 
promoció de polítiques locals per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat i la conservació del 
patrimoni natural. 
 
Pel que fa a l’àmbit de la comunicació i la participació i sensibilització amb els ciutadans, fins 
ara les actuacions que s’han fet no han seguit una estratègia clara ni un veritable pla d’accions, sinó que 
més aviat han sorgit de manera quasi espontània, arrel del desenvolupament d’algun dels projectes.  Crec 
que seria hora de repensar-ho conjuntament i establir un veritable pla de treball –entre d’altres, revisar 
l’estudi que va fer La Vola, per veure que es pot aprofitar- El desenvolupament d’aquest Pla de Treball, 
crec que és essencial per enfortir la relació del Consorci amb el territori. 
 



En aquest àmbit i per a la valorització del riu, des de fa temps s’ha plantejat l’edició d’un llibre de prestigi 
(coffee-book) sobre el riu, amb els seus paisatges i el seu patrimoni. Per poder-lo desenvolupar, cal la 
implicació d’una entitat que ho patrocini. Una possible actuació seria la de plantejar l’edició d’aquest llibre 
conjuntament amb la càtedra Maria Àngels Anglada de la UdG, relacionant-lo amb la ruta literària del Ter. 
És a dir, escollint fragments adequats a les imatges de què disposa l’arxiu fotogràfic del Consorci i 
plantejar l’edició a una editorial local com ara CURBET. 
 
Finalment, també cal plantejar la possibilitat de que el Consorci Alba-Ter ampliï els seus àmbits d’actuació.  
S’ha parlat d’estudiar la possibilitat que el Consorci sigui administració actuant en temes relacionats amb el 
cicle de l’aigua o amb la gestió d’algunes infraestructures i equipaments. 
 
Per poder desenvolupar totes aquestes actuacions, cal definir també quin ha de ser l’organigrama executiu 
del Consorci Alba-Ter, definint de forma clara els diferents àmbits de treball, el perfil dels responsables de 
les diferents àrees, les accions que correspon fer a cada una d’elles i també, els protocols d’actuació. 
 

Per tot això, es proposa redactar un Pla de Treball que, entre d’altres, hauria de contemplar els següents 
aspectes: 
 

 Anàlisi dels resultats d’aquest últim període 

 Definició de línies estratègiques de treball 

 Identificació de les accions a realitzar en relació amb les línies estratègiques 

 Anàlisi de la viabilitat econòmica i política de realitzar aquestes actuacions 

 Anàlisi de l’estructura de funcionament (equip de gestió, recursos humans, organigrama, funcions, 
etc.)” 

 
En relació al text que s’acaba de transcriure i que és la proposta que ha elaborat els 
senyor Capellà, el Consell de Govern acorda: 
 

- Aquesta proposta es lliurarà a tots els membres del Consell per tal de què la 
puguin enriquir amb propostes complementàries o alternatives. 

- En base al text completat s’elaborarà un pla d’acció del consorci que s’elevarà a 
la propera assemblea general. 

- En base a aquesta proposta i les seves alternatives cal fer sol·licitud de 
projectes al PUOSC i per això es farà arribar cartes a tots els ajuntaments 
oferint la possibilitat de què el consorci pugui presentar les seves iniciatives 
també a aquesta convocatòria. 

- S’ha de fer també contacte amb els ajuntaments per oferir la possibilitat de 
presentació del FEDER en nom de tots ells. 

 
 
7. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA: 
 
Dintre d’aquest punt es consideren els pressupostos per l’allotjament del web del 
consorci i es posa de manifest la necessitat d’un servidor propi constatant que ja s’està 
treballant en aquesta iniciativa. 
 
El consorci treballarà en el disseny de cartells de prohibició de bany al riu Ter a petició 
dels ajuntaments. 
 
També es comenta la possibilitat de visita al consorci per part de diferents tècnics de 
diverses institucions per tal d’estudiar les diverses iniciatives i organització que s’està 
posant en marxa. 



 
Es dóna el vistiplau a la redacció del projecte LIFE amb un import aproximat de 2.700 
€. 
 
En relació a la illa de Jafre s’informa que s’està preparant un document de declaració 
d’intencions que sigui la base d’un conveni que, posteriorment, se sotmetrà a 
l’aprovació del Consell de Govern. 
 
 
8. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA: 
 
Dintre d’aquest apartat la senyora Anna Serra informa que el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya proposa d’emetre una subvenció 
directa, vinculada amb una part de l’import corresponent a l’anualitat 2007, i en 
substitució del conveni que es preveia, però per donar sortida als compromisos 
adoptats per la Generalitat. 
 
Per aquesta raó i a proposta de la presidència es proposa: 
 
Primer.- Sol·licitar un ajut econòmic al Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya com a subvenció directa i per import de 29.534,16 euros 
referent a una part de l’anualitat del 2007. 
 
Segon.- Facultar al senyor Sr. Francesc Camps i Sagué amb càrrec de president, per 
signar tots els documents que facin efectius l’acord anterior. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords al Departament de Medi ambient i habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els presents acords. 
 
 
9. 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 un dos 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 per el Secretari que en 
dono fe. 
 
 
El Secretari       El President   
Alfons Giol i Amich      Francesc Camps i Sagué 
  


