
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 06/08 
Caràcter: Ordinari 
Data: 12 de novembre de 2008 
Horari: de  ¼ de 5 a les 6 de la tarda 
Lloc: Seu tècnica del Consorci Alba-Ter a Salt, carrer Sant Antoni número 1, factoria 
cultural Coma Cros 
 

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 Bescanó: Sr. Angel Simon i Caballero 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Verges: Marta Payeró Torró 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent del Consorci: Sra. Anna Magem i Marsó. 
 
Excusen l’absència: la Sra. Maria Dolors Bassa i Coll (Ajuntament de Torroella de 
Montgrí); el Sr. Àngel Ferrer i Mora (Ajuntament de Ripoll); el Sr. Marc Prat i Arrey 
(Ajuntament de Ribes de Freser); el Sr. Joan Boada i Reig (Ajuntament de Salt), el Sr. 
Pere Pujolràs i Feixas, com oient (l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis). 
 

Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (17 de setembre de 2008). 
 
2. Ratificació de les al·legacions presentades a l’anualitat 2009, del Pla únic 

d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya 2008/2012. 
 
3. Convocatòria 2008 del programa Life+ Natura i Biodiversitat de la Unió Europea 

 
4. Acceptació subvenció Diputació de Girona per a la celebració del 10è. Aniversari 

de la constitució del Consorci Alba-Ter 
 

5. Acceptació subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 

6. Mocions o temes per urgència. 
 



7. Informe de gerència. 
 

8. Informacions diverses. 
 

9. Precs i preguntes. 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (17 de setembre de 
2008) 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la 
sessió del Consell de Govern del dia 17 de setembre de 2008 (Restaurant La Rovira, 
d’Espinelves), 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, 12 de novembre 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.- RATIFICACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ANUALITAT 
2009, DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 2008/2012 
 
El secretari llegeix la proposta redactada en els termes següents: 
 
“Antecedents de fet: 
 
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió de 7 d’abril de 2008, va 
aprovar inicialment la proposta de planificació del PUOSC per al període 2008-2012, 
proposta que es va sotmetre al tràmit d’informació pública durant un termini de 20 dies 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte al DOGC. 
 
L’esmentada planificació incloïa les subvencions per a la redacció del projecte tècnic 
d’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Masies de Roda i també per a l’execució 
d’aquest projecte, amb uns imports de 8.550 euros i 100.000 euros, ambdós per a 
l’anualitat 2012. 
 
No incloïa, en canvi, cap subvenció per al projecte d’adequació de la Ruta del Ter entre 
Girona i Sant Julià de Ramis (Gironès), tot i que l’execució d’aquest projecte és de vital 
importància per a la consolidació de la Ruta del Ter, al mateix temps que contribueix 



notablement a dotar d’un eix de mobilitat sostenible (a peu i en bicicleta) el pas de 
l’àrea urbana de Girona. 
 
Dintre del termini d’informació pública del Pla, es va presentar una al·legació 
sol·licitant la inclusió de l’esmentada actuació al Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, període 2008-2012, al·legació recolzada per documents de suport dels 
Ajuntaments de Girona, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis, així com del Consorci Vies 
Verdes i Camí de Sant Jaume, que no va ser admesa. 
 
Posteriorment, dins el termini d’informació pública de l’anualitat 2009 del Pla,  s’han 
presentat, novament, al·legacions sol·licitant la inclusió del projecte d’adequació de la 
Ruta del Ter, i el canvi d’anualitat per al 2009 i 2010, respectivament, de les 
subvencions concedides. 
 
Per això, es demana al Consell de Govern, l’adopció de l’acord que segueix a 
continuació: 
 
Primer.-  Ratificar les al·legacions presentades a l’anualitat 2009 del Pla Únic d’obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC) següents: 
 

 Sol·licitud d’inclusió dins l’anualitat 2009, de l’actuació “projecte d’adequació de 
la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis”. 

 Canvi a l’anualitat 2009, de la subvenció concedida (2012) per a la redacció del 
projecte tècnic per a l’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Masies de 
Roda. 

 Canvi a l’anualitat 2010,de la subvenció concedida (2012) per a l’execució del 
projecte per a l’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Masies de Roda. 
  

Segon.-  Valorar i agrair el suport rebut dels ajuntaments de Girona, Sarrià de Ter i 
Sant Julià de Ramis, així com del Consorci Vies Verdes i Camí de Sant Jaume, que han 
recolzat l’al·legació presentada per a la inclusió de l’actuació “projecte d’adequació de 
la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis”.” 
 
 
En el debat de la proposta la gerent del consorci, senyora Anna Magem comenta les 
raons que justifiquen la presentació d’aquestes al·legacions ja que, per un error només 
atribuïble al Departament de Governació, la sol·licitud d’ajuts del Consorci no es va 
tenir en compte. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
3.- CONVOCATÒRIA 2008 DEL PROGRAMA LIFE+ NATURA I BIODIVERSITAT 
DE LA UNIÓ EUROPEA 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Antecedents de fet: 
 



Dins dels objectius i finalitats del consorci Alba-Ter s’hi compten els de “determinació, 
coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del 
riu Ter que sorgeixin del projecte Alba-Ter inicial o d’altres iniciatives locals o 
supralocals” i el de “representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa 
europea o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis”. 
 
Donat que el Consorci Alba-Ter desenvolupa la seva activitat en quatre àrees de 
treball, una de les quals és el patrimoni natural, i que una de les accions prioritàries 
d’aquesta  àrea és portar a terme actuacions orientades a la protecció, millora i 
restauració d’hàbitats per tal d’afavorir les espècies. 
 
Tenint en compte que s’ha obert la convocatòria 2008 del programa LIFE + de la Unió 
Europea que, dins l’àmbit temàtic LIFE + Natural i biodiversitat, finança projectes per a 
protegir, conservar, restaurar, supervisar i facilitar el funcionament dels sistemes 
naturals, els hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres, amb la finalitat de aturar la 
pèrdua de biodiversitat i, en particular, la diversitat de recursos genètics a la Unió 
Europea d’aquí a 2010, el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en sessió celebrada 
el dia 17 de setembre  de 2008, va acordar la presentació del projecte “Recuperació 
d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, amb un pressupost de 1.009.351 euros. 
Posteriorment ha calgut efectuar algunes modificacions al projecte, que han suposat 
un canvi en el seu pressupost total, que importa la quantitat de 929.100 euros, per la 
qual cosa es deixa sense efecte l’acord adoptat el 17-9-08.  
 
Ara, doncs, per tal de poder optar a la convocatòria del programa, es proposa al 
Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Presentar la sol·licitud d’ajuda a projectes susceptibles de ser finançats per 
l’instrument financer LIFE+ de la Unió Europea, per al projecte “Recuperació d’hàbitats 
riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, amb un pressupost de 929.100 euros, dins l’àmbit 
temàtic de LIFE + Natural i biodivesitat, convocatòria 2008. 
  
Segon.-  Assumir el compromís d’aportar al projecte la quantitat de 304.550 euros 
pendent de finançament, en els temps necessari per a la finalització del projecte. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord al Ministeri de medi ambient, responsable del 
programa LIFE + Natura i Biodiversitat per l’Estat Espanyol. 
 
Quart.- Facultar el president del Consorci Alba-Ter, senyor Francesc Camps i Sagué, 
per a la signatura de la documentació necessària per a l’execució d’aquest acords. 
 
Cinquè.- Presentar aquests acords per a la seva ratificació per part de l’Assemblea 
general del Consorci Alba-Ter, en la primera sessió que celebri, als efectes de control 
de la legalitat, ja que l’aprovació d’aquest acord està motivada per raons d’urgència.” 
 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica el contingut del projecte. 
Seguidament el Consell de Govern debat els problemes de gestió de l’illa de Jafre i el 
seu manteniment. També es comenta la distribució d’accions del projecte dintre dels 
diversos sectors del riu Ter. 



 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords  
 
 
4.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA CELEBRACIÓ 
DEL 10È. ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Antecedents de fet: 
 
El Consorci Alba-Ter celebra, enguany, el 10è. aniversari de la seva constitució, i amb 
l’objectiu de celebrar l’efemèride, està preparant una sèrie d’accions per donar a 
conèixer al territori la tasca duta a terme durant aquesta dècada. 
 
La Diputació de Girona, per resolució del vicepresident segon senyor Jaume Sitjà 
Rovira, ha concedit al Consoci un ajut de 6.300 euros com a contribució ales despeses 
de l’esmentada celebració.  
 
Per això, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del 
següent acord: 
 
 
Primer.-– Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona, per un import 
de 6.300 euros, en concepte de col·laboració en les despeses de celebració del 10è. 
Aniversari de la constitució del Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.-  Portar a terme els tràmits administratius indicats a la resolució notificada, 
per tal de justificar la subvenció concedida. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Girona, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta el Consell de Govern comenta diversos temes relatius a 
l’aniversari dels 10 anys i els actes previstos, pel dia 13 de desembre d’enguany, al 
monestir de Sant Pere de Casserres: detall de les personalitats convidades, guió de 
l’acta i possibilitat de convocatòria d’Assemblea General. 
 
Es reparteixen diverses tasques en relació als contactes previs per a la celebració 
d’aquests actes i s’acorda que es farà arribar un esborrany de guió per tal de què tots 
els membres del Consell el puguin anar completant. 
 
També s’acorda la convocatòria de l’Assemblea General per a una hora abans de l’acte 
protocol·lari de celebració dels 10 anys del Consorci. Properament es passarà proposta 
d’ordre del dia, en el qual s’inclourà l’aprovació del pressupost i plantilla per l’any 2009 
i l’aprovació dels comptes anuals del 2008. 
 
S’acorda igualment que l’Assemblea General aprovi un manifest en motiu de la 
celebració dels 10 anys que, posteriorment, es llegirà en l’acte protocol·lari 



commemoratiu. Es passarà esborrany d’aquest manifest a tots els membres del 
Consell, amb la deguda antelació, a fi de què es pugui anar completant el text definitiu  
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords  
 
 
5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA. 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Antecedents de fet: 
 
El Consorci Alba-Ter va presentar una sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, per a la realització d’accions per l’ocupació, d’acord amb l’Ordre 
TRE/165/2008,de 15 d’abril, per la qual es varen aprovar les bases reguladores dels 
ajuts per a la realització de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals. 
  
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha aprovat la concessió de la subvenció sol·licitada, 
per la qual cosa es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del 
següent acord: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per un 
import de 41.319,60 euros, pel desenvolupament del projecte amb les actuacions que 
es concreten seguidament: 

 AODL de dinamització turística del territori fluvial del Ter (Ruta del Ter), per un 
import de 23.956,80 euros 

 Elaboració i edició de la guia de la ruta del Ter (senderista i ciclable), per un 
import de 9.172,80 euros 

 Creació d’una ruta gastroalimentària que posi en valor els productes autòctons 
del Ter i les empreses agroalimentàries del territori, per un import de 8.190 
euros. 

Segon.-  Portar a terme els tràmits administratius indicats a la resolució notificada, 
per tal de acceptar i  justificar la subvenció concedida. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords al Servei d’Ocupació de Catalunya, als efectes 
oportuns.” 
 
En el debat de la proposta es comenta el procés de selecció previst i les dificultats que 
hi ha hagut en relació als currículums de les persones que tenien un perfil més 
adequat. Caldrà fer un seguit d’entrevistes per concretar la persona candidata. També 
es comenta que s’ha concedit la pròrroga de la Teia Puigvert de la qual cosa se n’ha 
d’estar molt satisfet ateses les poques que s’han autoritzat enguany. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords  
 
 
 
 



6.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Dintre d’aquest apartat es pren en consideració el punt següent: 
 
6.1.- APROVACIÓ PLA DE TREBALL I MEMÒRIES 
 
El secretari llegeix la proposta. 
 
“Un cop efectuada la declaració d’urgència a que es  refereix l’art. 83 del Reglament 
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, amb el quòrum 
d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, el Consell de Govern passa 
a examinar l’assumpte indicat. 
 
“Antecedents de fet: 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en sessió celebrada el dia 14 de maig 
d’enguany, va acordar sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció per a 
la realització del projecte integral per a l’ocupació. En la tramesa d’aquesta sol·licitud 
s’hi adjuntava la documentació requerida d’acord amb les bases reguladores d’aquests 
ajuts, com són el Pla de Treball de l’A.O.D.L. i les memòries descriptives de les accions 
que sol·licitàvem. 
 
El text de l’acord adoptat a l’esmentada sessió no contemplava l’aprovació dels 
documents detallats al paràgraf anterior, malgrat que aquesta aprovació s’entenia dins 
el context de l’acord de sol·licitud. 
 
Per tal de seguir amb la tramitació de les subvencions concedides pel S.O.C., cal fer 
constar l’aprovació expressa del Pla de treball de l’AODL i les memòries descriptives de 
les accions, per la qual cosa, es demana al Consell de Govern l’adopció dels acords que 
segueixen a continuació. 
 
Primer.-  Aprovar el pla de treball anual de l’Agent d’ocupació i desenvolupament local 
de dinamització turística del territori fluvial del Ter, d’acord amb el text presentat en la 
sol·licitud de subvenció. 
 
Segon.- Aprovar la memòria descriptiva de l’acció corresponent a l’elaboració i edició 
de la guia de la ruta del Ter (senderista i ciclable), tal com es va sol·licitar. 
 
Tercer.- Aprovar la memòria descriptiva de l’acció corresponent a la creació d’una ruta 
gastroalimentària que posi en valor els productes autòctons del Ter i les empreses 
agroalimentàries del territori, segons el text presentat. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, als efectes de la 
tramitació de les subvencions concedides.” 
 
Sense que es produeixi debat a la proposta més enllà de la presentació del contingut 
del Pla de Treball i la memòria elaborada, el Consell de Govern aprova per unanimitat 
els acords. 
 



 
7.- INFORME DE GERÈNCIA 
 

 
L’article 21 dels estatuts del Consorci Alba-Ter, que detalla quines són les funcions i 
activitats pròpies del gerent de l’organisme, assenyala al seu punt i) la necessitat que 
aquest rendeixi comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i l’Assemblea 
General. 
 
És per això que el Consell de Govern pren en consideració l’informe, amb el qual la 
gerent del Consorci Alba-Ter, Anna Magem i  Marsó, dóna compte de la seva gestió als 
membres del Consell de Govern que se celebra a Salt, el dia 12 de novembre de 2008 
(període comprès entre el 18 de setembre i el 12 de novembre de 2008). 
 
Els membres del Consell fan un repàs de les principals activitats contingudes a 
l’informe de gerència i acorden que l’esborrany d’aquest document s’avanci juntament 
amb la convocatòria de la sessió. 
 
 
8.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
Dintre d’aquest apartat s’informa dels assumptes següents: 
 

- Pressupost 2009: el senyor Pere Prat presenta el detall de les partides que es 
preveuen en forma d’esborrany d’aquest document i que s’ha elaborat 
juntament amb la gerència. El Consell de Govern dóna el seu vistiplau al 
pressupost confeccionat i que servirà de base de la proposta a aprovar per 
l’Assemblea General del dia 13 de desembre. 

- Proposta de condicions laborals: es comenten els extrems del document 
elaborat que fixa els criteris d’interpretació aplicables a les condicions laborals 
del personal del Consorci seguint la línia del què és habitual a l’administració 
local. El Consell de Govern dóna el seu vistiplau a aquest document. 

- Calendari de les dates de sessió del Consell de Govern per l’any 2009: s’aproven 
aquestes previsions segons el detall que segueix: 
 

 Segon dimecres de cada mes imparell. Dinar a dos quarts de 3 i consell a 

dos quarts de 5. Dates: 

o 14 de gener 

o 11 de març 

o 13 de maig 

o 15 de juliol 

o 16 de setembre 

o 11 de novembre 

- Lots de Nadal i felicitació: s’acorda que aquesta iniciativa es mantindrà amb el 
mateix esquema i imports de l’any passat. 

- Projecte pels estudiants del Màster de Ciència i Tecnologia de l’Aigua de la 
Universitat de Girona: el projecte versarà  sobre els recs històrics del Baix Ter i, 



com cada any, el Consorci hi col·laborarà a través de la participació dels seus 
tècnics. S’organitza una sessió de presentació a la mateixa universitat (limitada 
l’assistència als alumnes) i una sortida de treball el 18 de desembre. 
 

 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest apartat el senyor Francesc Camps informa sobre la cloenda del projecte 

LIFE Emys-Ter a Torroella de Montgrí. També informa sobre la petició que ha fet 

arribar l’Associació de Viveristes de Girona que, juntament amb la Asociación Española 

de Ingeniería del paisaje, organitzaran un congrés, el 2009, amb un tema fort com la 

restauració dels rius i, per això, sol·liciten la nostra col·laboració. 

També s’informa que la Diputació de Girona, ha fet arribar un reportatge fotogràfic de 
diagnosi de l’estat de la costa i que ara proposa estendre cap a l’interior del territori. 
Ens ofereixen, si ho considerem convenient i els ho demanem de començar pel Ter, i 
per part del Consorci es demana que, efectivament, comencin pel nostre riu.  
 
El senyor Camps també comenta que, en l’espai de dues o tres setmanes, la 
Plataforma per la Defensa del Ter tindrà enllestit un document per presentar als àmbits 
polítics i amb l’objectiu d’anar reconduint les diverses reivindicacions a  l’entorn del 
tema del riu. Caldrà que el Consorci ho vagi vetllant per donar-hi també la seva visió. 
 
Finalment el Consell de Govern planteja un debat sobre la necessitat de replantejar les 
accions en el riu a partir de diverses descoordinacions que es posen de manifest amb 
algunes iniciatives que surten dels ajuntaments (conveni plantejat pel CERM de 
Manlleu). S’insisteix en la necessitat d’aprofundir en la iniciativa, que ja es va posar en 
marxa fa uns anys, sobre les jornades tècniques que permetin aproximar visions i 
iniciatives, fomentant el coneixement i creant sinergies, també des del punt de vista 
tècnic. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


