
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 01/08 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de gener de 2008 
Horari: de les 4 a ¾ de 6 de la tarda 
Lloc: La Coma Cros de Salt 
 
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 Verges: Sra. Marta Payeró i Torró 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simón i Caballero 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Marc Prat i Arrey 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventora: Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
Excusen l’absència: La Sra. Maria Dolors Bassa Coll (Ajuntament de Torroella de 
Montgrí) i el Sr. Joan Boada i Reig  (Ajuntament de Salt). 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Nomenament nova Gerent del Consorci i establiment condicions de contractació. 
3. Aprovació modificació del projecte d’adequació de la Ruta del Ter entre Girona i 

Sant Julià de Ramis (Gironès). 
4. Adhesió al Protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 

Qualitat (XBMQ) 2008-20011. 
5. Proposta per realitzar un reportatge de la Ruta del Ter amb bicicleta, amb la 

productora “Veu Off”. 
6. Creació comissió per treballar amb l’organització dels actes de celebració dels 10 

anys del Consorci. 
7. Creació comissió de seguiment conveni medi ambient. 
8. Preparació pròxima Assemblea General. 

 Proposta pressupost 2008 

 Plantilla 
 Pla de treball 
 Nomenament nou membre del Consell de Govern. 

9. Informació de presidència. 
10. Mocions o temes per urgència. 



11. 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 5 de desembre de 2007 (Salt) 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 
Salt, 30 de gener de 2008” 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. NOMENAMENT NOVA GERENT DEL CONSORCI I ESTABLIMENT 
CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ: 
 
El senyor secretari dóna compte de la proposta d’acord elaborada i que consta al 
dossier de la sessió d’acord amb els termes següents: 
 
“Antecedents de fet: 
 
1.- Vista la necessitat del Consorci Alba-Ter en el sentit de comptar amb una persona 
que exerceixi, amb una dedicació a temps complert, les tasques de gerència d’aquest 
organisme, donada la dimissió de la Sra. Maria Remei Ferrer i Costa, qui les va portar a 
terme fins el passat mes d’octubre.  
 
2.- El President del Consorci ha proposat a la Sra. Anna Magem i Marsó, funcionària de 
carrera pertanyent al grup A-2, amb experiència de treball a l’administració local,  que 
assumeixi les tasques de gerència i aquesta ha acceptat. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- L’art. 13 dels estatuts del Consorci disposa que és funció del Consell de Govern el 
nomenament de gerent. 
 
2.- El règim normatiu del personal eventual és el que s’estableix en els articles 12, 122 
i 123 del Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública; els articles 311 i 312.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya; els articles 9 a 14 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 



s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals de Catalunya i l’art. 12 de 
la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

3.- El cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol 
moment del mandat corporatiu. Aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de 
l’alcalde o president de l’entitat, del qual se n’ha de donar compte al Ple.  En tot cas el 
personal eventual cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva observança de 
cap forma, en el moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del 
mandat corporatiu de l’autoritat que els va nomenar. 

4.- Amb independència del que s’ha dit a l’apartat anterior l’art. 230 del reglament del 
Personal al servei dels ens locals recull la renúncia com un dels supòsits de pèrdua de 
la condició de funcionari al servei dels ens locals. 

 
Atenent doncs als antecedents exposats i als fonaments que els són d’aplicació a 
proposta de la Presidència es demana al Consell de Govern l’adopció dels acords que 
segueixen: 
 
Primer.- Nomenar la Sra. Anna Magem i Marsó gerent del Consorci Alba-Ter, la qual 
prestarà els seus serveis en règim de personal funcionari eventual, categoria personal 
de confiança, amb una dedicació efectiva equivalent a jornada complerta de 37,50 
hores setmanals. La Sra. Anna Magem i Marsó exercirà el càrrec de gerent a partir del 
dia 11 de febrer de 2008. 
 
Segon.- Assignar a la persona abans esmentada la retribució corresponent al lloc de 
treball assimilat al grup A-2, amb efectes des del 11 de febrer de 2008, mentre 
aquesta persona desenvolupi aquest lloc de treball, i que es desglossa de la següent 
manera: 
 

 Salari base:     963,37 euros/mes 
 Antiguitat:    209,88 euros/mes 
 Complement destí (20):   452,40 euros/mes 
 Complement específic:   1.293,61 euros/mes 
 TOTAL SOU BRUT MENSUAL: 2.919,26 euros/mes  
 Total pagues any: 14 

 
Tercer.- Reconèixer els drets d’antiguitat adquirits durant el període de treball a 
l’administració local, com a funcionària de carrera, que es detallen a continuació: 
 

 Antiguitat:      2-1-1981   
 Data de reconeixement de l'últim trienni:  2-1-2008 
 Triennis reconeguts:     9  

o 6 triennis corresponents al grup D (ara C-2) 
o 3 triennis corresponents al grup B (ara A-2)  

 
Quart.- Tramitar l’alta a la Seguretat Social de l’esmentada persona a partir del proper 
dia 11 de febrer de 2008. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a la Sra. Anna Magem i Marsó, tot facultant a la 
Presidència per tal de que atorgui els documents necessaris per tal de fer-los efectius. 



 
Sisè.- Donar compte d’aquests acords a l’Assemblea General del Consorci en la 
propera reunió que celebri. 
 
En torn d’explicació de la proposta el senyor Pere Prat explica quin significat té que el 
Consorci prengui la decisió d’apostar per una persona responsable de la gerència de 
l’ens, amb un perfil molt més administratiu, per la necessitat d’un major rigor en 
l’execució i el control d’una feina administrativa que cada vegada és més exigent. Pel 
senyor Pere Prat el personal tècnic del Consorci juntament amb l’assessorament del 
senyor Josep Capellà ja completen el perfil més tècnic o més exterior de la projecció 
del Consorci. També es comenta el  problema de les previsions retributives pel què fa 
al pressupost prorrogat i les discrepàncies que les noves retribucions previstes pel 
personal tècnic ofereixen respecte el primer esborrany de pressupost que s’havia 
elaborat. El Consell de Govern també debat l’abast i el contingut de les funcions del 
càrrec de gerent i les implicacions respecte a la persona que s’ha designat per ocupar-
lo. Es valora positivament l’experiència i actitud de la senyora Magem i s’acorda que la 
seva presentació es porti a terme en motiu de la propera assemblea General del 
Consorci. 
 
El consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA RUTA DEL 
TER ENTRE GIRONA I SANT JULIÀ DE RAMIS (GIRONÈS): 
 
El Sr. Alfons Giol explica en què consisteix la modificació del projecte, a dalt esmentat i 
se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern  d’acord amb la següent proposta: 
 

“Antecedents 

El Consorci Alba-Ter impulsa la creació d’una Ruta cicloturística i senderista que enllaça 
dos pols d’atracció turística com són els Pirineus i la Costa Brava mitjançant un itinerari 
que ressegueix el curs del riu Ter.   Els projectes de traçat de la Ruta del Ter entre el 
naixement i la desembocadura van detectar alguns trams on caldria realitzar 
actuacions per tal de fer operativa la Ruta. Un d’aquest trams es troba al Gironès entre 
la fi de la via verda del Carrilet a Girona i l’enllaç amb el camí del Congost a Sant Julià 
de Ramis. Per aquest motiu es va encarregar a Hidrosfera enginyeria, a través del 
Consell Comarcal del Gironès, l’elaboració del projecte executiu d’aquest tram complex.  
 
El Consell de Govern, en sessió celebrada a Manlleu el dia 24 d’octubre de 2007, va 
aprovar inicialment el document tècnic que porta per títol “Projecte d’adequació de la 
Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis (Gironès)”. L’aprovació inicial fou 
publicada al BOP de Girona núm. 239 de 11/12/2007 i en el DOGC núm. 5026 de 
11/12/2007. Els edictes fixaven un període d’exposició pública de 30 dies naturals a 
comptar a partir de l’endemà de la publicació.  
 
L’ajuntament de Sarrià de Ter va presentar una proposta alternativa al traçat de la 
Ruta del Ter al pas pel seu municipi, concretament una alternativa al traçat pel carrer 
Josep Flores en el tram ref. CP-04. Atenent doncs aquests antecedents es proposa al 
Consell de Govern l’adopció dels següents 



 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del projecte d’adequació de la Ruta del Ter entre 
Girona i Sant Julià de Ramis (Gironès), que consisteix en un canvi de traçat de la Ruta 
del Ter al seu pas pel municipi de Sarrià de Ter.  
 

Segon.- Fer constar que el pressupost d'execució del projecte modificat és, IVA inclòs, 

128.680,61 € . 

Tercer.- La modificació del projecte inicial suposa un increment de pressupost de 
1.042,77€ (mil quaranta dos euros i setanta-set cèntims). Aquest increment està 
motivat perquè les actuacions que comporten el canvi de traçat són lleugerament més 
cares que les previstes inicialment. La modificació del pressupost suposa un increment 
d’un 0.8% respecte al pressupost inicial.  
 

Quart.- Sotmetre la revisió esmentada a informació pública per un període de trenta 
dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
durant els quals l'expedient romandrà exposat al públic a la seu Tècnica situada a la 
factoria cultural Coma Cros, Carrer Sant Antoni 1 de Salt, a disposició de qualsevol 
persona que el vulgui examinar per tal de deduir-ne al·legacions. 
 
Cinquè.- Facultar el president del Consorci Alba-Ter perquè, en cas que no es 
formulin al·legacions, dicti el decret d'aprovació definitiva de la revisió del projecte, 
sens perjudici de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Sisè.-  Comunicar aquests acords als municipis afectats, als efectes oportuns i en el 
termini  més breu possible.” 
 
En torn de debat de la proposta es considera la necessitat de licitar en breu aquestes 
obres però sempre de forma supeditada a què es concreti el seu finançament a través 
del PUOSC, per la qual cosa és previsible que la seva execució no es pugui fer fins a 
primers del mes d’abril d’enguany. Caldrà coordinar el tràmit de la licitació per tal de 
què avanci en paral·lel el finançament i l’aprovació definitiva del projecte i perquè es 
pugui concretar en aquella data. 

El Consell de Govern aprova per unanimitat de tots els seus membres presents els 
acords anteriors. 
 
 
4. ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA 
BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT (XBMQ) 2008-20011: 
 
El Sr. Alfons Giol dóna compte de la proposta d’adhesió elaborada i que consta al 
dossier de la sessió i se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern d’acord amb la 
següent proposta: 
 



“Antecedents  
 

La Diputació, des del període 2000-2003, exerceix la seva funció de cooperació amb els 

ens locals de la província a través de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ), 

una iniciativa de suport als municipis en les seves polítiques públiques locals basada en 

el treball en xarxa i la concertació.  

En un context que destaca per la creixent complexitat de les demandes locals, és 

voluntat de la Diputació de Barcelona aprofundir i ampliar els terrenys d'aquesta 

col·laboració, potenciant la idea de la concertació com un procés global, per la qual 

cosa renova el seu compromís amb el món local i estableix un nou Protocol General,  

que crea el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per al període 

2008-2011.  

L'adhesió al Protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 

Qualitat (XBMQ) 2008-2011 suposa l'establiment d'una relació continuada entre les 

parts al llarg d'aquest període, en pla d'igualtat i amb especial èmfasi en la negociació i 

la voluntarietat. Mitjançant l'adhesió s'estableixen de comú acord uns pactes que 

recullen objectius comuns, una mateixa metodologia de treball conjunt i unes línies 

estratègiques al servei d'aquests objectius, amb la finalitat última de millorar la qualitat 

de vida dels ciutadans de la província.  

Atès que el Consorci Alba-Ter, té la seu administrativa a Manlleu i que per tant pertany 

a la Xarxa de municipis de la Província de Barcelona. 

Atès que el Consorci Alba-Ter, ja formava part de la xarxa de municipis 2004-2007. 

Atès que compleix els requisits que es demanen per poder adherir-s’hi  

Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar l’adhesió al Protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat (XBMQ) 2008-2011. 
 
Segon.- Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a 
la tramitació i signatura dels documents necessaris per formar-ne part. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona, en el termini  més 
breu possible.” 
 
En torn de debat de la proposta el senyor Pere Prat explica quins serien els projectes 
que s’adequarien per tal de poder-los presentar abans de què acabi el termini del 28 

http://www.diba.cat/xbmq/fitxers/protocol08_11.pdf
http://www.diba.cat/xbmq/fitxers/protocol08_11.pdf
http://www.diba.cat/xbmq/fitxers/protocol08_11.pdf
http://www.diba.cat/xbmq/fitxers/protocol08_11.pdf
http://www.diba.cat/xbmq/fitxers/protocol08_11.pdf
http://www.diba.cat/xbmq/fitxers/protocol08_11.pdf


de febrer (infraestructures). S’acorda que un cop definit aquest projecte s’elaborarà la 
fitxa corresponent i es trametrà dintre del termini corresponent. 
 

El Consell de Govern aprova per unanimitat de tots els seus membres presents els 
acords anteriors. 
 
 
5. PROPOSTA PER REALITZAR UN REPORTATGE DE LA RUTA DEL TER AMB 
BICICLETA, AMB LA PRODUCTORA  “VEU OFF”: 
 
El Sr. Alfons Giol dóna compte de la proposta d’acord elaborada i que consta al dossier 
de la sessió d’acord amb els termes següents: 
 
“Antecedents: 
 
El fundador de la productora de petit format Veu-Off Films i veí de Roda de Ter, el Sr. 
Abel Arderiu, s’adreça el setembre de 2007 al Consorci Alba-Ter per explicar un 
projecte que vol dur a terme amb una colla de col·laboradors habituals: un reportatge 
d’uns 30 minuts sobre l’itinerari cicloturístic de la Ruta del Ter. 
 
Per fer el reportatge sobre la Ruta del Ter formaria un equip de sis persones: ciclistes, 
operadors de càmera, suport tècnic, editor i locutor. Es preveu que la filmació, que es 
vol dur a terme durant la primavera del 2008, tingui una durada d’uns cinc dies i que 
es faci seguint les recomanacions del Consorci Alba-Ter. 
 
És d’interès del Consorci Alba-Ter col·laborar amb la productora de petit format Veu-
Off Films, que té com a representant legal el Sr. Abel Arderiu, per tal de desenvolupar 
un reportatge de la Ruta del Ter ciclable. És per això que s’ha redactat una proposta 
de conveni per tal de poder col·laborar amb la realització del reportatge i es proposa al 
Consell de Govern l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni amb la productora de petit format Veu Off Films, 
representada pel Sr. Abel Arderiu per tal d’establir un marc de col·laboració 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 productora de petit format Veu Off Films als 
efectes oportuns i en el termini  més breu possible.” 

En el debat de la proposta s’aclareix quin és el contingut del conveni i les obligacions 
assumides per les dues parts així com el cost màxim que el Consorci reconeixerà, a 
través de factura, per tal de fer efectiva la seva obligació econòmica per participar en 
aquesta iniciativa. 

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



 
 
6. CREACIÓ COMISSIÓ PER TREBALLAR AMB L’ORGANITZACIÓ DELS ACTES 
DE CELEBRACIÓ DELS 10 ANYS DEL CONSORCI. 
 
Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Francesc Camps exposa la necessitat de 
crear una comissió per treballar amb l’organització dels actes de celebració dels 10 
anys del Consorci. Comenta que el Consorci Alba-Ter es va constituir el 1998 al 
monestir de Sant Pere de Casserres, tot i que va iniciar la seva activitat amb la 
realització del projecte Alba-Ter/Ave (1997-2001), finançat per la Unió Europea, 
projecte que es va traduir en l’elaboració del Pla d’Ordenació Integral del Riu Ter. Per 
aquest motiu es considera important donar una especial rellevància a la 
commemoració d’aquest aniversari i en conseqüència proposar al Consell de govern, 
l’aprovació dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió per treballar amb l’organització dels actes 
de celebració dels 10 anys del Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.- Aquest grup de treball serà presidit pel Sr. Ponç Feliu i Latorre, i en formaran 
part: el Sr. Josep Capellà i Hereu, la Sra. Marta Payeró i Torró, el Sr. Àngel Simón 
Caballero  i la Sra. Anna Magem i Marsó, quedant oberta l’admissió de nous membres 
en funció de les diverses tasques a realitzar i la voluntat de participació dels membres 
del Consorci. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a les persones que en formen part i donar-ne 
compte a l’Assemblea General del Consorci. 
 
En torn de debat de la proposta es comenten els diversos objectius que s’haurà de 
plantejar aquesta comissió així com el pes i les aportacions que poden tenir alguns dels 
antics membres més significats en la història del Consorci Alba Ter. També s’aclareix 
que la composició d’aquesta comissió es deixa absolutament oberta per tal de què hi 
puguin participar totes les persones interessades i que necessàriament s’hauran de 
preveure actes de commemoració en els diversos àmbits del curs del Ter per tal de què 
tot el territori hi pugui participar amb normalitat. S’acorda que per introduir el treball 
d’aquesta comissió es farà arribar còpia de l’acta de constitució i de la primera sessió 
del Consell de Govern del Consorci a tots els membres actuals del Consell de Govern.  
 
Per unanimitat dels membres del Consell de Govern s’aproven els anteriors acords 
 
 
7. CREACIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONVENI DE MEDI AMBIENT: 
 
El Sr. Francesc Camps  comenta la necessitat de crear una comissió de seguiment del 
conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. Fa una breu explicació sobre el conveni de medi ambient, ja que la majoria 
de membres són nous i no n’estaven el corrent. El dia 28 d’abril de 2007, a 
l’ajuntament de Celrà, es va signar un conveni institucional entre el Departament de 



Medi Ambient i Habitatge i el Consorci Alba-Ter per a la preservació i la millora del 
patrimoni natural en l’àmbit fluvial. 
 
Per poder fer aquest seguiment, es proposa el Consell de Govern, l’adopció dels 
següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Nomenar els membres del Consell de Govern del Consorci Alba Ter que 
assumiran la representació del mateix a la Comissió de Seguiment del conveni signat 
amb el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i que 
seran els senyors Francesc Camps i Sagué i Ponç Feliu i Latorre. 
 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya la convocatòria d’aquesta comissió de seguiment amb designa dels seus 
representants 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords el departament de medi ambient i habitatge.” 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat de tots els seus membres presents els 
acords anteriors. 
 
 
8. PREPARACIÓ PRÒXIMA ASSEMBLEA GENERAL: 
 
Per part del president del Consorci Alba Ter es dóna compte de què s’ha de preveure 
una propera data per celebrar una sessió de l’Assemblea General. Després d’un debat 
sobre les diverses possibilitats per portar a terme l’assemblea, s’acorda convocar-la pel 
proper divendres dia 29 de febrer al municipi de Bescanó i s’enuncien els punts més 
importants que s’hi tractaran; que són: 
 
El pressupost per l’exercici 2008; la plantilla pel 2008, el pla de treball i el nomenament 
del nou membre del consell de govern. Un altre tema a tractar específicament serà 
l’anàlisi i posició del Consorci Alba-Ter sobre la problemàtica actual del riu Ter en motiu 
de la sequera. S’acorda així mateix que prèviament a la celebració de l’assemblea es 
realitzi una sessió del Consell de Govern per tal de preparar en detall l’acta de 
l’assemblea i tractar els punts urgents que es considerin oportuns. 
 
Seguidament els membres del consell debaten en profunditat les propostes elaborades, 
en esborrany, del pressupost del Consorci per l’any 2008 així com la plantilla del 
personal al servei de l’Ens. 
 
 
9. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA: 
 
Dintre d’aquest capítol el Sr. Francesc Camps comenta diversos detalls respecte la 
possibilitat de sol·licitar un ajut europeu tipus INTEREG. S’acorda que els tècnics del 
Consorci es posin a treballar immediatament per tal de definir un projecte per 



presentar, conjuntament amb els socis francesos, per tal de poder accedir a aquesta 
línia de subvencions. 
 
El Sr. Camps també comenta la iniciativa assajada amb el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Girona per tal de coordinar conjuntament la difusió de la xarxa de rutes 
turístiques. Aquesta acció no va tenir una acollida massa positiva atès que l’ens 
provincial gironí no contempla aquesta coordinació i només planteja accions de suport 
puntuals com ara l’edició de follets divulgatius. 
 
Pel què fa al pla de colònies industrials va ser presentat per part de l’organisme 
competent de la Generalitat de Catalunya i això obliga a anar concretant actuacions en 
la línia del què planteja el Pla i per això caldrà estar atents a la convocatòria de 
subvencions que les poguessin finançar. 
 
10. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA: 
 
Dintre d’aquest punt el Sr. Francesc Camps comenta la necessitat d’aprovar un conveni 
tipus sobre l’allotjament al centre de càlcul de la Diputació de Girona d’ordinadors 
destinats a donar servei a través d’internet, per contractar el servei d’allotjament del 
servidor de la pàgina web i del portal de la Ruta del Ter del Consorci. 
 
Seguidament es presenta el conveni tipus sobre l’allotjament al centre de càlcul de la 
diputació d’ordinadors destinats a donar servei a través d’internet. 
 
Un cop examinat el document, es proposa al consell l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni sobre l’allotjament al centre de càlcul de la 
diputació d’ordinadors destinats a donar servei a través d’internet. 
 
Segon.- Facultar al president del Consorci Alba Ter, senyor Francesc Camps i Sagué 
per a la signatura del conveni esmentat així com qualsevol altre document necessari 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.” 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES: 
 
Dintre d’aquest apartat el senyor Àngel Ferrer fa notar l’interès de l’Ajuntament de 
Ripoll per tal de què el Consorci explori les possibilitats d’actuar o finançar en les 
iniciatives de la rehabilitació dels camins vora rius de Ripoll, al mur d’aiguabarreig Ter-
Freser (recuperació font dels capellans) i la sèquia del Molinar. 
 
 



I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a ¾ de 6  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 


