
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 05/10 
Caràcter: Ordinari 
Data: 15 de setembre de 2010 
Horari: de 4 a 3/4 de 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 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat Boix  
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simon Caballero 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Gerent: Sra. Anna Magem i Marsó 
 
També hi assisteix, en qualitat d’oient habilitat especialment pel Consell, el senyor Pere Pujolràs i 
Feixas representant de l’ajuntament de Sant Julià de Ramis. 
 
Excusen l’absència:la Sra. Maria Dolors Bassa i Coll (Ajuntament de Torroella de Montgrí), el Sr. 
Joan Boada Reig (Ajuntament de Salt), la Sra. Marta Payeró Torró (Ajuntament de Verges), el Sr. 
Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser) i el Sr. Lluís Solé i Díez (interventor) 
 
 
 

Ordre del dia 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (14 de juliol de 2010). 
2. INTERREG IV A – POCTEFA. 

3. Ratificació decrets contractació Fundació MAP. 
4. Convenis amb els Ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona, beneficiaris associats en el 

projecte Life+ Riparia-Ter, per al desenvolupament de l’esmentat projecte. 
5. Aprovació conveni tipus d’allotjament al Centre de Càlcul de la Diputació de Girona del 

Portal de la Ruta del Ter. 



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 (14 de juliol de 2010) 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la sessió del 
Consell de Govern del dia 14 de juliol de 2010 (Seu tècnica del Consorci Alba-Ter, Factoria Cultural 
Coma Cros, carrer Sant Antoni, 1 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.  
 
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, 15 de 
setembre de  2010” 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 
recull, quan s’escaigui. 
 
 
2.- INTERREG IV A – POCTEFA 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta al 
dossier de la sessió: 
 
“El Consell de Govern del consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 2009, va 
aprovar les Bases Reguladores per a la presentació de projectes de patrimoni natural i patrimoni 
cultural fluvial dels rius Ter i Freser, a incloure dins el projecte “Taller transfronterer de l’aigua II”, 
cofinançat pel Programa Operatiu de cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (Iniciativa 
Comunitària Interreg IV A). 
 
Posteriorment, el Consell de Govern, en les diferents sessions celebrades, ha anat valorant les 
propostes rebudes i aprovant la selecció de projectes presentats per diversos ajuntaments, 
determinant els imports que s’hi podrien destinar i treballant en l’estructuració dels demés 
projectes, per tal de determinar la disponibilitat de la seva execució i inclusió al “Taller 
transfronterer de l’aigua II”. 
 
Ara, més avançades ja les converses mantingudes amb diferents ajuntaments, es presenta al 
consell de Govern una proposta que recull actuacions susceptibles de ser incloses al Taller 
Transfronterer de l’aigua II, amb l’import total d’actuació i la possible aportació del Consorci Alba-
Ter a través de l’Interreg. 
 
També es presenta un resum de l’estat de tramitació d’altres projectes proposats pels ens 
consorciats, sobre els que es treballa per poder-los integrar al global de la convocatòria. 



 
Per tot això, es demana al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar el vistiplau a la selecció proposada pel següent projecte, amb indicació de quina 
seria la quantitat que s’hi podria destinar i l’anualitat en que es portaria a terme, dades que 
l’ajuntament sol·licitant necessita conèixer: 
 

 Municipi de Anglès (La Selva) 
o Projecte d’obres complementàries a la rehabilitació de les naus Burés, a Anglès. 
o Import aproximat actuació: 19.699,19 euros 
o Import màxim d’aportació Interreg: 10.000 euros 
o Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 50,76 % 
o Anualitat 2011 
o Codi acció Interreg: 2.1.4 

 
Segon.-  Avançar, conjuntament amb l’ajuntament sol·licitant, en la tramitació de la 
documentació necessària per tal de fer efectiva aquesta aportació, iniciant, si cal, els tràmits de 
redacció i posterior signatura d’un conveni amb l’ajuntament implicat, amb el compromís de l’ens 
consorciat en l’execució total de l’actuació sol·licitada, determinació d’una data límit d’execució de 
l’actuació seleccionada, i tractament de les particularitats del projecte i les condicions de 
justificació a les quals estem sotmesos d’acord amb el conveni signat per al desenvolupament del 
Taller Transfronterer de l’aigua II, condicions que caldrà complir absolutament, ja que d’altra 
manera no serà possible la inclusió de les actuacions dins el projecte del TTAII. 
 
Tercer.- Portar a terme un seguiment de les demés actuacions proposades pels ajuntaments de 
Setcases, Les Lloses, Vilanova de Sau, Sarrià de Ter i Bordils, susceptibles de poder-se 
desenvolupar en el marc del projecte Interreg IV A / POCTEFA, i que encara no estan 
suficientment determinades.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Francesc Camps comenta la reunió que es va mantenir el 
passat dia 2 de setembre a Les Cluses amb els demés socis d’aquest POCTEFA, a nivell polític i 
tècnic, per tal de programar l’organització de diferents actuacions conjuntes dins el projecte. Es 
comenta, també, l’oportunitat de reactivar el debat sobre el futur de l’accés a aquests fons, la 
necessitat de cercar nous socis i també d’estudiar diverses línies d’actuació que permetin produir 
projectes a incloure a les convocatòries d’aquest tipus d’ajut. Els membres del Consell de Govern 
també debaten altres possibles propostes d’inclusió que s’han anat presentant i que encara no 
tenen un grau de maduresa suficient per ser incloses en aquesta iniciativa. 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
3.- RATIFICACIÓ DECRETS CONTRACTACIÓ FUNDACIÓ MAP 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte de la següent proposta elaborada des de la 
gerència de l’entitat 
 
“ANTECEDENTS 
 



D’acord amb el Decrets signats pel President del Consorci Alba-Ter  en data 20 de juliol i 11 
d’agost de 2010, ambdós referents a la contractació de diferents treballs a la Fundació MAP, es 
proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acords, 

 
Primer.- Ratificar la resolució signada pel President Francesc Camps i Sagué, en data 20 de juliol 
de 2010, adjudicant provisionalment el contracte de serveis per a l’execució de les actuacions 
incloses a la comarca del Ripollès, dins el projecte “Actuacions de conservació i manteniment a les 
ribes del Ter i Freser 2010”, a la FUNDACIÓ MAP, pel preu de SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (68.350,44 euros) IVA no inclòs.  
 
Segon.- Ratificar la resolució signada pel President Francesc Camps i Sagué, en data 11 d’agost 
de 2010, adjudicant definitivament el contracte de serveis per a l’execució de les actuacions 
incloses a la comarca del Ripollès, dins el projecte “Actuacions de conservació i manteniment a les 
ribes del Ter i Freser 2010”, a la FUNDACIÓ MAP, pel preu de SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (68.350,44 euros) IVA no inclòs.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem comenta el desenvolupament de les accions 
objecte d’aquests contractes i de les quals estan arribant la satisfacció de tots els ajuntaments 
afectats. 
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat 
 

 
4.-ACORDS D’ASSOCIACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS DE BESCANÓ, SALT I GIRONA, 
BENEFICIARIS ASSOCIATS EN EL PROJECTE LIFE+ RIPARIA-TER, PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L’ESMENTAT PROJECTE 
 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta al 
dossier de la sessió: 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consorci Alba-Ter va redactar el projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-
Ter)”, amb un pressupost de 929.100 euros, que el Comitè Life +, en la sessió del dia 28 de juliol 
de 2009, va acordar incloure’l dins la convocatòria 2008 del programa LIFE + de la Unió Europea, 
amb una subvenció del 50%, és a dir per un import de 464.550 euros. 
 
Les disposicions comuns aprovades per a la convocatòria, en el punt 4.8 assenyalen que el 
beneficiari coordinador, en aquest projecte el Consorci Alba-Ter, ha de signar un acord 
d’associació amb tots els beneficiaris associats, el Ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona, on s’hi 
descrigui la seva participació tècnica i financera en el projecte.  
 
Aquests acords han de ser totalment compatibles amb l’acord de subvenció firmat entre el 
Consorci Alba-Ter i la Comissió Life + i han de fer referència precisa a les disposicions comuns, 
incloent-hi els aspectes descrits en les directives emeses per la Comissió. 
 
Per tot això, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent acord: 



 
Primer.- Aprovar el text de l’acord d’associació a signar amb l’Ajuntament de Bescanó, que té 
com a objecte establir un marc de col·laboració entre les dues entitats, per a l’execució del 
projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter, LIFE 08NAT/E/000072”, que concreta la 
participació tècnica i financera de l’Ajuntament de Bescanó a l’esmentat projecte. 
 
Segon.- Aprovar el text de l’acord d’associació a signar amb l’Ajuntament de Salt, que té com a 
objecte establir un marc de col·laboració entre les dues entitats, per a l’execució del projecte 
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter, LIFE 08NAT/E/000072”, que concreta la participació 
tècnica i financera de l’Ajuntament de Salt a l’esmentat projecte. 
 
Tercer.- Aprovar el text de l’acord d’associació a signar amb l’Ajuntament de Girona, que té com a 
objecte establir un marc de col·laboració entre les dues entitats, per a l’execució del projecte 
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter, LIFE 08NAT/E/000072”, que concreta la participació 
tècnica i financera de l’Ajuntament de Girona a l’esmentat projecte. 
 
Quart.- Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la signatura 
d’aquests acords. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords als Ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona, als efectes 
oportuns.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Magem dóna compte de les diverses actuacions objecte de 
l’acord d’associació que se signen amb els tres ajuntaments i de les quals el dossier de la sessió en 
transcriu el model de l’Ajuntament de Bescanó per tal de què es pugui tenir constància del  
contingut dels textos que regulen l’acord d’associació. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI TIPUS D’ALLOTJAMENT AL CENTRE DE CÀLCUL DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL PORTAL DE LA RUTA DEL TER. 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta al 
dossier de la sessió: 
 
 
“La Diputació de Girona i el Consorci Alba-Ter varen signar en data 14 de maig de 2008, un 
conveni per a l’allotjament d’ordinadors al Centre de Càlcul de la Diputació de Girona d’un 
ordinador connectat a  Internet, que acollia el portal de la Ruta del Ter. 
 
Amb posterioritat a aquesta signatura es va constatar que el conveni no contemplava el 
manteniment del servidor allà allotjat, per la qual cosa i conscients de la importància de que es 
porti a terme un manteniment que garanteixi la continuïtat i vigència del Portal de la Ruta del Ter, 
el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 12 de maig d’enguany, va 
aprovar el text d’un nou conveni per a l’allotjament de la pàgina web de la Ruta del Ter, que 
substituïa el conveni signat en data 14 de maig de 2008. 
 



Ara, tota vegada que s’ha pogut detectar un error en la redacció de l’acord adoptat el 12 de maig, 
d’acord amb el que possibilita  la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, es demana al Consell de Govern 
l’aprovació del següent acord: 
 
 
Primer.- Rectificar el redactat de l’acord pres pel Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la 
sessió del dia 12 de maig de 2010, que adoptarà el text següent: 
 
“Aprovar el conveni tipus sobre l’allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis als 
servidors de la Diputació de Girona, per a l’allotjament del Portal de la Ruta del Ter al Centre de 
càlcul de la mateixa Diputació, en el que es pacta l’abast del servei prestat, així com les 
obligacions del Consorci Alba-Ter.” 
 
Segon.- Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l’esmentat conveni així com qualsevol altre document necessari per a l’execució 
d’aquest acord.” 
 
En el capítol d’explicacions d’aquests acords la senyora Magem comenta les raons que justifiquen 
la rectificació de l’acord del Consell de Govern del dia 12 de maig. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
6.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest apartat es tracten els punts que segueixen i que no es van incloure a la 
convocatòria de la sessió. 
 
6.1.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta al 
dossier de la sessió : 
 
“El Consorci Alba-Ter té, actualment, 53 ajuntaments adherits i 5 consells comarcals, i treballa per 
dinamitzar econòmicament i promoure el desenvolupament local del territori de la conca del riu 
Ter. Una zona que, històricament, ha estat motor per a la industrialització de Catalunya, però que 
en els darrers anys ha experimentat successives crisis industrials que han afectat els principals 
sectors econòmics i han generat una gran incertesa sobre el futur de l’activitat econòmica en 
aquest territori.  
 
Tot i que, des del Consorci Alba-Ter, a través de la Ruta del Ter, intentem endegar noves formes 
d’activitat econòmica, ara, i tenint en compte que l’actual context social, econòmic i financer 
actual, agreuja encara més la situació particular d’aquesta zona, ens cal una diagnosi que ens 
acosti a la nova realitat econòmica, tant del territori com dels ens municipals, que ens permeti 
orientar la nostra activitat cap a les seves necessitats reals, per així poder oferir instruments de 
desenvolupament local i territorial realistes amb el context actual. 



 
Per tot això i atesa la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria 
per presentar sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació 
amb entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, es demana al Consell de Govern l’adopció 
de l’acord que segueix a continuació: 
 
 
Primer.- Aprovar la memòria descriptiva del treball a contractar per a la “Definició d’estratègies 
innovadores en matèria de dinamització territorial del Ter, en el context social, econòmic i financer 
actual”. 
 
Segon.-  Sol·licitar al servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció per a la contractació del 
treball “Definició d’estratègies innovadores en matèria de dinamització territorial del Ter, en el 
context social, econòmic i financer actual”, en el marc del Projecte Impuls, regulat per la Resolució 
TRE/2665/2010, de 30 de juliol. 
 
Tercer.- Declarar la facultat d’aquesta Presidència per a la signatura i realització de les gestions 
que facin falta.” 
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica el contingut d’aquesta iniciativa amb la 
previsió de l’elaboració d’un estudi que sempre s’ha considerat molt necessari. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords 
 
 
 
6.2.-BASES SORTEIG PROMOCIONAL DE LA RUTA DEL TER 
 
Dintre d’aquest segon punt per urgència el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta 
elaborada per la gerència : 
 
 
“El Consorci Alba-Ter, a través del Pla de Foment turístic, va portar a terme el disseny i 
implantació de la Ruta del Ter, un producte turístic vinculat a l’espai fluvial del Ter, a través d’una 
ruta cicloturística i senderista que permeten valoritzar des d’una altra perspectiva tot el patrimoni 
natural i cultural del Ter. 
 
Ara, amb l’objectiu de difondre i promocionar la Ruta del Ter, es treballa en una campanya de 
comunicació amb els mitjans que es consideren més oportuns per tal d’arribar al públic objectiu, 
treball especificat en el Pla de Marketing de la Ruta. 
 
Entre aquests treballs de difusió s’hi compta l’execució de diferents accions de publicitat de la Ruta 
del Ter en mitjans especialitzats escrits, com la revista “Descobrir Catalunya”, en la qual es preveu 
la publicació de diferents anuncis publicitaris. A través d’aquests anuncis s’inicia un sorteig 
promocional de la Ruta del Ter, que tindrà repercussió i continuïtat en la pagina web de la Ruta i 
d’altres elements promocionals. 
 
Per això, es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció dels següents acord: 
 



Primer.-  Aprovar les bases del sorteig promocional de la Ruta del Ter, que s’inicia amb la 
publicació de diferents anuncis publicitaris a la revista “Descobrir Catalunya”, que tenen per 
objecte la correcta organització d’aquest concurs promocional, que tindrà repercussió i continuïtat 
en la pagina web de la Ruta i d’altres elements promocionals. 
 
Segon.-  Procurar l’oportuna difusió d’aquestes bases, amb la seva inserció al Portal de la Ruta 
del Ter  www.rutadelter.cat” 
 
 
“BASES DEL SORTEIG PROMOCIONAL DE LA RUTA DEL TER  
  
El Consorci Alba-Ter, amb domicili social a Manlleu, Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter); CP 08560; 
com a ens creador i impulsor del producte de turisme sostenible Ruta del Ter farà un concurs promocional 
que inicia a través de la Revista “Descobrir Catalunya” amb les condicions que a continuació es detallen. 
 
Primera.- Objecte 
L’objectiu és organitzar un concurs promocional mitjançant l’enviament de les dades següents a la direcció 
e-mail: concurs@albater.org. Les dades imprescindibles per participar són: nom, cognoms, adreça, edat, 
telèfon, especificar com ens han conegut i e-mail. Automàticament cada inscrit rebrà un número per 
participar en el sorteig d’una estada d’un o dos dies i/o activitats complementàries en establiments 
col·laboradors de la Ruta del Ter.  
 
Segona.- Participació en el sorteig 
Pot participar en el concurs tota aquella persona major de 18 anys que no estigui subjecte a un contracte 
laboral al Consorci Alba-Ter. Només s’admetrà un número per participant. 
 
Tercera.- Mecànica del concurs 
El termini per concursar anirà des de la publicació de l’anunci a la pàgina web fins al dia anterior al sorteig a 
les 12 del migdia. Cada participant rebrà un número. El premiat haurà de coincidir amb les 3 últimes xifres 
del sorteig de la ONCE de l’últim dimecres de cada mes i serà comunicat de forma immediata al guanyador 
mitjançant e-mail.  
 
Quart.- Premis  
El premi serà una estada d’un o dos dies i/o activitats complementàries en establiments col·laboradors de la 
Ruta del Ter.  
En cap cas el premi es podrà canviar per un altre o pel seu valor en metàl·lic. Els premis objecte del concurs 
són personals i intransferibles, i en cap cas poden ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica 
o d’altre tipus a petició del guanyador. Aquests premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent.  
El Consorci Alba-Ter es reserva el dret de modificar els premis, per altres d’igual o superior valor de 
considerar-ho necessari, comprometent-se, en tot cas, a publicar la modificació a través del seu lloc web 
www.rutadelter.cat 
 
Cinquena.- Sortejos 
En cas que el número guanyador no hagi estat assignat a cap participant, el premi recaurà en el número de 
les centenes inferiors successives en que coincideixen les dues últimes xifres. 
 
Sisena.- Dipòsit legal 
Aquestes bases apareixeran disponibles al públic a la pàgina d’internet www.rutadelter.cat, perquè el públic 
pugui consultar-les i imprimir-les. La participació en aquest concurs implica acceptar sense reserves aquestes 
bases.  
 
Setena. – Dades personals dels participants 

http://www.rutadelter.cat/
http://www.rutadelter.cat/
http://www.rutadelter.cat/


El tractament de les dades personals dels participants complirà la normativa de la protecció de dades. El 
participant autoritza al Consorci Alba-Ter a informar-lo, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o 
mitjà electrònic equivalent, dels productes i serveis del Consorci Alba-Ter i de la Ruta del Ter, així com de 
publicitat específica que pugui ser del seu interès. 
Així mateix, podrà exercir el dret d’accedir a les seves dades de caràcter personal, rectificar-les, cancel·lar-
les o oposar-se al seu tractament mitjançant petició escrita al domicili social del Consorci Alba-Ter, Passeig 
del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter); 08560 Manlleu o bé enviant un correu electrònic a 
concurs@albater.org. 
 
Vuitena.- Reclamacions 
El període de reclamació per qualsevol incidència del sorteig finalitzarà transcorreguts quinze dies des de la 
data de comunicació a l’afortunat del premi obtingut.” 

 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors 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 la gerent del Consorci, Anna Magem i Marsó, emet l’informe corresponent al 
període que va des del dia 15 de juliol de 2010 fins al dia de la celebració d’aquest Consell de 
govern, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
Es fa constar que de l’informe de gerència el Consell de Govern en debat especialment la gestió de 
les depuradores que actualment s’està estudiant i el pla de tresoreria elaborat per la Intervenció 
de Fons. 
 
 8.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
La Sra. Anna Magem, la gerent del Consorci exposa les següents informacions:  

 

 S’informa de la sensació d’inseguretat que es viu a la seu tècnica de Salt, després dels dos 
robatoris soferts durant l’última quinzena del mes d’agost, incrementada per les 
recomanacions rebudes per part de la policia municipal de Salt i Mossos d’esquadra, en el 
sentit que consideren un risc el fet que es treballi a la seu tècnica sense cap servei de 
vigilància, en un lloc aïllat de la resta de col·lectius que treballen a la Coma Cros, sobretot 
en aquests moments en que cada vegada més es donen fets de violència física. Davant 
d’això, s’acorda dirigir un escrit a l’Ajuntament de Salt, propietari de la Coma Cros, 
demanant-los que prenguin les mesures de seguretat adients per dotar de vigilància aquest 
espai. 

 

 Es comunica als membres del Consell de Govern, que l’Anna Serra, contractada laboral pel 
servei administratiu del Consorci, està embarassada de la seva segona filla que naixerà, 
previsiblement, el mes de gener de l’any vinent. Es comenten les diferents vies per la 
substitució temporal d’aquesta treballadora. 
 



 Es va rebre un missatge del senyor Albert Roura, de La Cellera de Ter, on, després d’una 
acurada explicació sobre allò referent a un pont penjat que, entre La Cellera de Ter i 
Anglès, ara s’ha malmès, demana a diferents administracions que es posin d’acord per fer 
una reunió sobre aquest tema. Tota vegada que entre aquestes administracions hi havia 
els Ajuntaments de La Cellera de Ter i Anglès, i el Consell Comarcal de La Selva, s’informa 
que es va fer arribar una comunicació als tres organismes, posant-nos a la seva disposició 
per tot allò que creguin convenient en aquest tema.  
 

 S’informa, igualment, al Consell de Govern de la reunió mantinguda amb el senyor Lucas 
Moragas, de l’Agència Catalana de l’Aigua, per concretar punts sobre la concessió al 
Consorci Alba-Ter de la gestió de diverses depuradores. S’està treballant en el Pla de 
viabilitat d’aquest servei, que podrà completar-se en rebre la documentació que l’ACA ha 
de trametre sobre les depuradores actualment  susceptibles de ser traspassades al 
Consorci. 
 

 Sobre la Ruta del Ter, es dona informació sobre diversos punts: 
o Arran de la col·laboració entre el Consorci Alba-Ter i la revista Descobrir Catalunya, 

el numero corresponent al mes d’octubre inclou un reportatge molt extens sobre el 
riu Ter i la Ruta del Ter. D’aquesta revista se’n farà una presentació a Salt, el dijous 
dia 30. 

o La setmana vinent hi ha un periodista belga que fa un press-trip (viatge de 
premsa), recorrent la Ruta del Ter. Farà tota la ruta des del principi fins a la fi en 
bicicleta i farà un reportatge bastant extens, juntament amb un de la Costa Brava. 

o El Consorci, amb una presentació de la Ruta del Ter, serà present al Cycle&Walking 
Congress que es fa a l’octubre a Palafrugell.  

 

 Es fixa el dijous dia 2 de desembre, com a data per portar a terme l’Assemblea General del 
Consorci, a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà. Es preveu convocar-la per a 2/4 de 7 i, 
prèviament, a 2/4 de 5 es convocarà també el Consell de Govern, en substitució de la 
sessió que correspondria efectuar el dia 17 de novembre.   

 

 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Es fa constar que no se’n produeixen atès que tots els temes ja han estat debatuts al llarg de la 
sessió. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 3/4 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 President i per el Secretari que en dono fe. 
 
 
El Secretari        El President  
Alfons Giol i Amich       Francesc Camps i Sagué  


