
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 01/11 
Caràcter: Ordinari 
Data: 26 de gener de 2011 
Horari: de 4 a 2/4 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 Verges: Sra. Marta Payeró i Torró 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Angel Simon i Caballero 
 
Secretària: Sra. Maria Victòria Colom i Canal 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent: Sra. Anna Magem i Marsó 
 
També hi assisteixen: 

 El senyor Pere Pujolràs i Feixas, representant de l’ajuntament de Sant Julià de Ramis, en 
qualitat d’oient habilitat especialment pel Consell. 

 El senyor Alfons Giol i Amich, que dona el relleu a la secretaria a la senyora Maria Victòria 
Colom i Canal. 

 
Excusen l’assistència: la Sra. Maria Dolors Bassa i Coll (Ajuntament de Torroella de Montgrí) i el 
Sr. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser). 
 
 

Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (2 de desembre de 2010). 

2. Ratificació nomenament nova Secretària del Consorci Alba-Ter. 
3. Aprovació conveni Ajuntament de Manlleu, pas de peixos (TTAII) 
4. Aprovació projecte Ruta del Gurri 



5. Aprovació conveni Ajuntament de Ripoll – Viu el riu (TTAII) 
6. Aprovació conveni Consell Comarcal del Ripollès, Llibre fonts del Ripollès (TTAII) 
7. Aprovació conveni Departament d’ensenyament personal en pràctiques. 
8. Mocions o temes per urgència. 
9. Informe de gerència. 
10. Informacions diverses. 
11. Precs i preguntes 

 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
A l’inici de la sessió del Consell de Govern, el senyor Francesc Camps, en la seva qualitat de 
president del Consorci, dona la benvinguda a la sra. Maria Victòria Colom i Canal que ha rellevat al 
sr. Alfons Giol i Amich a la secretaria del Consorci Alba-Ter. Agraeix, també, la presència en 
aquesta sessió del sr. Giol, que tanca, amb la seva assistència, la tasca desenvolupada des dels 
inicis del Consorci. 

 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (2 de desembre de 2010) 
 
Per part de la secretària del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la sessió 
del Consell de Govern del dia 2 de desembre de 2010 (Ajuntament de Les Masies de Voltregà), 
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, 26 de 
gener de 2011” 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.- RATIFICACIÓ NOMENAMENT NOVA SECRETÀRIA DEL CONSORCI ALBA-TER  
 
Dintre d’aquest punt la senyora secretària dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta 
al dossier de la sessió: 
 
““D’acord amb el decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 3 de gener de 2011, es 
proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Ratificar la resolució signada pel president senyor Francesc Camps i Sagué, en data 3 de 
gener de 2011, designant la senyora Maria Victòria Colom i Canal (Funcionària d’administració local 
amb habilitació de caràcter nacional, pertanyent a la subescala de Secretaria, categoria d’entrada i 
Secretària de l’Ajuntament de Manlleu), com a nova secretària del Consorci Alba-Ter, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2011, amb el següent contingut: 



 
“FRANCESC CAMPS I SAGUÉ, President del Consorci Alba-Ter, 
 
En la sessió celebrada per l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter, sessió constitutiva del dia 4 de 
desembre de 1998, es va designar el Sr. Alfons Giol i Amich (Funcionari d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional, pertanyent a la subescala de Secretaria, categoria d’entrada i Secretari de l’Ajuntament 
de Manlleu) com a secretari del Consorci Alba-Ter. 
 
Ara, atès el nomenament de la Sra. Maria Victoria Colom i Canal, com a Secretària de l’Ajuntament de 
Manlleu, en substitució del Sr. Alfons Giol i Amich, cal considerar, també, el seu relleu en la secretaria del 
Consorci Alba-Ter. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- L’art.13 dels estatuts del  Consorci Alba-Ter preveu com una facultat del Consell de Govern de l’ens, la 
del nomenament del secretari i interventor del Consorci. 
 
2.- L’art. 23 dels mateixos estatuts disposa que “el Consorci estarà assistit per un secretari i per un 
interventor que seran nomenats lliurement pel Consell de Govern d’entre els secretaris i interventors en 
exercici dels ens consorciats”. 
 
Atenent, doncs, a la competència atorgada, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Designar la senyora Maria Victòria Colom i Canal (Funcionària d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional, pertanyent a la subescala de Secretaria, categoria d’entrada i Secretària de 
l’Ajuntament de Manlleu), com a nova secretària del Consorci Alba-Ter, amb efectes del dia 1 de gener de 
2011. 
 
Segon.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la seva ratificació per part del Consell de Govern del 
Consorci Alba-Ter.” 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Alfons Giol i Amich, fent-li avinent l’agraïment del Consell 
de Govern del Consorci Alba-Ter per la seva  dedicació i rigor al càrrec que ha vingut 
desenvolupant, així com a la nova secretaria de l’ens, senyora Maria Victoria Colom i Canal. 
 
Tercer.- Informar d’aquest nomenament al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest nomenament a l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter, en la 
propera sessió que se celebri.”” 
 
 
El President del Consorci Alba-Ter, senyor Francesc Camps i Sagué, reitera l’agraïment de l’ens al 
sr. Giol per la seva implicació amb el Consorci d’ençà de la seva constitució, a la qual cosa el sr. 
Giol respon que per ell ha estat un plaer i una sort poder treballar al costat dels polítics i tècnics 
del Consorci Alba-Ter, durant els dotze anys trancorreguts des del seu inici. 
 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 



 
 
 
3.- APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT DE MANLLEU, PAS DE PEIXOS (TTAII) 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
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). 
 
L’Ajuntament de Manlleu porta a terme l’actuació “Establiment d’una solució per al pas de peixos a 
la resclosa de la Teula (Canal Industrial), riu Ter, Manlleu (Osona)”. Amb aquesta actuació 
l’Ajuntament de Manlleu pretén impulsar la conservació i millora del patrimoni natural del seu 
terme municipal, millorant la connectivitat per als peixos de manera compatible amb l’ús 
hidroelèctric i la conservació del patrimoni cultural associat a la resclosa de la Teula, inici del 
Canal Industrial de Manlleu. L’actuació té un cost total de 211.601,38 euros (dos-cents onze mil 
sis-cents un euros amb trenta-vuit cèntims). 
 

El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2009,  
entenent que es tracta d’una actuació que s’ajusta als objectius que pretén el projecte de Taller 
Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-
França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (EFA 78/08), va incloure aquesta actuació 
dins el mateix, concretament en el codi d’acció 1.1.4, que recull accions relatives al patrimoni 
natural, podent-hi aportar un 12,7% de l’import total, tenint en compte, com a màxim, una 
aportació de 26.500,-€ (Vint-i-sis mil cinc-cents euros) per l’execució de la mateixa, amb fons 
provinents de l’esmentada convocatòria. 

 
En la mateixa sessió, el consell de govern acordà avançar en la tramitació de la documentació 
necessària per tal de fer efectiva aquesta aportació, amb la redacció i posterior signatura d’un 
conveni amb l’Ajuntament de Manlleu, que contempli la col·laboració d’ambdós organismes en 
l’execució del projecte, determinació d’una data límit d’execució i tractament de les particularitats 
d’aquest 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. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de Manlleu i el Consorci Alba-
Ter, que té com a objecte establir el marc de col·laboració d’ambdós organismes per a l’execució 
del projecte “Establiment d’una solució per al pas de peixos a la resclosa de la Teula (Canal 
Industrial), riu Ter, Manlleu (Osona)”.  
 
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 Manlleu als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta, el vicepresident del Consorci, senyor Pere Prat, i la gerent, senyora 
Anna Magem, comenten l’actuació que s’està portant a terme a la resclosa de la Teula, al Canal 
Industrial de Manlleu, amb les repercussions que es preveuen per al riu Ter en el seu pas per 
Manlleu.  
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 

 
4.-  APROVACIÓ PROJECTE RUTA DEL GURRI 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“L’objectiu principal del Pla de Foment turístic del riu Ter, desenvolupat pel Consorci el 2006, va 
ser el d’implantar una estratègia de dinamització turística vinculada a l’espai fluvial del riu Ter, a 
partir de dotar de connectivitat la capçalera amb la desembocadura mitjançant una ruta ciclable i 
una ruta senderista, la Ruta del Ter. 
 
Actualment, ja consolidada en el territori la Ruta del Ter, s’impulsa la creació de rutes per fer a 
peu o en bicicleta a d’altres afluents del riu Ter, amb la mateixa metodologia i els mateixos criteris 
tècnics que els utilitzats per la Ruta del Ter i la Ruta del Freser que s’està implantant actualment. 
 
Amb aquest ànim, en data 24-5-10 es va encarregar a EMC Enginyeria i gestió de projectes 
ambientals, S.L., la redacció del “projecte per a l’adequació de la Ruta del Gurri”, per la qual hi ha 
concedida una subvenció dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 
 
Es per tot això que es demana al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar el document que porta per títol “ADEQUACIÓ DE LA RUTA DEL GURRI ENTRE 
VIC I RODA DE TER”, concebuda com una oportunitat per tal de dotar d’infraestructures de 
mobilitat sostenible el territori utilitzant els cursos fluvials i valoritzar el riu entre la població, alhora 
que esdevé un artèria de comunicació a l’interior de la Plana de Vic. 
 
Segon.-  Obrir un període d’informació pública de 30 dies mitjançant l’anunci que es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el qual el document romandrà exposat al públic 
a la seu administrativa del Consorci Alba-Ter, situada al Passeig del Ter, número 2 (Museu 
Industrial del Ter), de Manlleu. 
 
Tercer.-  Facultar el senyor president del Consorci Alba-Ter perquè, en cas que no es formulin 
al·legacions, dicti el decret d’aprovació definitiva d’aquest document, sense perjudici de la 
publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Quart.-  Notificar aquests acords als ajuntaments de Vic, Gurb, Les Masies de Roda i Roda de Ter, 
atès que la Ruta del Gurri transcorre pels seus termes municipals.” 



 
La gerent del Consorci comenta les particularitats del projecte que s’ha redactat i la implicació dels 
diferents ajuntaments amb aquesta Ruta del Gurri, que donarà connectivitat a la Ruta del Ter. 
 
El Consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT DE RIPOLL – VIU EL RIU (TTAII) 
 
Dintre d’aquest punt la senyora secretària dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
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). 
 
El Consorci Alba-Ter va endegar una campanya que promou la creació d’itineraris fluvials urbans, 
en els municipis amb façana fluvial. Es pretén que, a través del tramat urbà dels pobles i ciutats 
que travessa el Ter, es pugui posar en valor el patrimoni fluvial, en una actuació dirigida, sobre 
tot, als ciutadans d’aquests municipis i al centres educatius de la conca. Actualment, s’ha elaborat 
el dossier de la campanya que porta per títol “Viu el riu”, que inclou la imatge gràfica i els panells 
informatius de valorització del patrimoni existent. 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió del dia 14 de juliol de 2010, entenent que 
es tracta d’una actuació que s’ajusta als objectius que pretén el projecte de Taller Transfronterer 
de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra, 
Iniciativa Comunitària Interreg IV A (EFA 78/08), va assumir la proposta presentada per 
l’Ajuntament de Ripoll, en el context d’aquesta campanya, amb un pressupost total d’execució de 
6.775,24 euros, IVA inclòs (sis mil set-cents setanta-cinc euros amb vint-i-quatre cèntims), 
incloent-la en el programa, concretament en el codi d’acció 2.1.5, que recull accions relatives a la 
senyalització d’elements i instal·lació de panells d’informació, per a sensibilitzar i valorar els 
elements patrimonials identificats, podent-hi aportar 4.300 euros (quatre mil tres-cents euros) per 
l’execució de la mateixa, amb fons provinents de l’esmentada convocatòria. 
 
En la mateixa sessió, el consell de govern acordà avançar en la tramitació de la documentació 
necessària per tal de fer efectiva aquesta aportació, amb la redacció i posterior signatura d’un 
conveni amb l’Ajuntament de Ripoll, que contempli la col·laboració d’ambdós organismes en 
l’execució del projecte, determinació d’una data límit d’execució i tractament de les particularitats 
d’aquest 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. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent 
acord: 
 



Primer – Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de Ripoll i el Consorci Alba-Ter, 
que té com a objecte establir el marc de col·laboració d’ambdós organismes per a l’execució de la 
campanya “Viu el riu” a Ripoll. 
 
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 Ripoll, als efectes oportuns.” 
 

 
En el debat de la proposta es comenta l’oportunitat que, per al coneixement del patrimoni fluvial, 
suposa l’inici d’aquesta campanya, que podrà tenir continuïtat a les demés poblacions que el riu 
Ter travessa. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 

 
 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, LLIBRE FONTS DEL 
RIPOLLÈS (TTAII) 
 
Dintre d’aquest punt la senyora secretària dóna lectura a la següent proposta d’acords que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
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). 
 
El Consell Comarcal del Ripollès ha endegat l’edició d’un llibre de les fonts de Ripoll, en el que fa 
temps que s’està treballant havent-se inventariat més de 200 fonts naturals que són part del Ter i 
del Freser. L’edició té un cost total de 8.913,41 euros (vuit mil nou-cents tretze euros amb 
quaranta-un cèntims). 
 
El Consorci Alba Ter, entén que es tracta d’una acció que s’ajusta als objectius que pretén el 
projecte Taller Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial Espanya-França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV A (POCTEFA EFA78/08), 
que podria ser inclosa dins el mateix, concretament en el codi d’acció 2.2.3, que recull accions 
relatives a la difusió i promoció del patrimoni lligat al Ter, podent aportar 600 euros (sis-cents 
euros) per l’edició del llibre, amb fons provinents de l’esmentada convocatòria. 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següents 
acords: 
 
Primer – Assumir la proposta presentada pel Consell Comarcal del Ripollès, en el sentit d’incloure 
l’edició del Llibre de les fonts de Ripoll dins les actuacions a realitzar en el projecte Taller 
Transfronterer de l’Aigua II, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-



França-Andorra, Iniciativa Comunitària Interreg IV  A (POCTEFA EFA78/08), en el codi d’acció 
2.2.3, que recull accions relatives a la difusió i promoció del patrimoni lligat al Ter, aportant-hi 
l’import de 600 euros (sis-cents euros).  
 
Segon.- Aprovar el text del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci 
Alba-Ter, que té com a objecte establir el marc de col·laboració d’ambdós organismes per a l’edició 
del Llibre de les fonts de Ripoll. 
 
Tercer –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l’esmentat conveni. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Ripollès, als efectes oportuns.” 
 
 
El senyor Angel Ferrer, representant de l’ajuntament de Ripoll i la gerent del Consorci, senyora 
Anna Magem, comenten les particularitats d’aquest llibre i la molta informació que s’ha pogut 
recollir sobre les fonts de Ripoll. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PERSONAL EN 
PRÀCTIQUES 
 
Dintre d’aquest punt la senyora secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Atesa la importància que tenen, tant pels alumnes com per les empreses, les estades de formació 
en centres de treball (FCT), la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ha considerat oportú 
posar en marxa el procés d’homologar entitats que puguin rebre alumnes on fer aquesta formació 
pràctica. 
 
En aquest procés, el Consorci Alba-Ter ha estat considerat una entitat especialment adient per a 
aquesta iniciativa, que té una importància ineludible en l’esforç de dotar els estudis de formació 
professional del reconeixement i l’excel·lència que requereixen en el si de la nostra societat i el 
Departament proposa al Consorci la signatura d’un conveni de col·laboració per a la formació 
pràctica d’una alumna de l’ECA de Santa Coloma de Farners. 
 

Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següents 
acords: 
 
Primer – Acceptar l’homologació del Consorci Alba-Ter com a Centre de Treball col·laborador amb 
el Departament d’Ensenyament, per tal que pugui rebre alumnes en estada de formació pràctica.  
 



Segon.- Aprovar el text del conveni a signar entre la Direcció General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Alba-Ter, 
que té com a objecte establir el marc de col·laboració d’ambdós organismes en l’estada de 
formació pràctica de l’alumna TÀNIA RECUERO GALLARDO, de l’ECA de Santa Coloma de Farners. 
 
Tercer –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per a la 
signatura de l’esmentat conveni. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Departament d’ensenyament, als efectes oportuns.”  
 
 
Es valora molt positivament que el Consorci pugui ser Centre de Treball col·laborador amb el 
Departament d’Ensenyament, per l’oportunitat que això suposa de donar a conèixer el Consorci i 
de donar suport a les activitats d’ensenyament vinculades amb l’àmbit del Consorci Alba-Ter. 
 
El Consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
8.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
8.1.- MOCIÓ DE SUPORT A L’AJUNTAMENT DE SALT 
 
La senyora secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació: 
 
“Actualment, la població de Salt està vivint moments difícils, agreujats pels aldarulls dels darrers 
dies que van motivar que, dissabte passat, més de 3.000 persones participessin a la marxa 
silenciosa convocada sota el lema “Volem viure a Salt en pau i bé”, que va transcorre per diversos 
carrers del municipi, donant un exemple de ciutadania que permet encarar amb optimisme el 
futur.  
 
En aquest context, l’Ajuntament de Salt mira endavant apostant per un pla de ciutadania entre 
tots, sense exclusions, valorant l’urbanisme, l’educació i la seguretat com a línies estratègiques per 
mantenir la pau a Salt. 
 
L’Ajuntament de Salt va ser un dels impulsors del Consorci Alba-Ter i, des de llavors, sempre ha 
estat al costat del Consorci, facilitant la ubicació de la seu tècnica en espais municipals com, 
actualment, la Factoria Cultural Coma Cros. 
 
Per això i tenint en compte el grau d’implicació d’ambdós organismes, es proposa l’aprovació del 
següent acord: 
 
Primer.-  Manifestar el suport del Consorci Alba-Ter a l’Ajuntament de Salt, en els difícils 
moments que està vivint i expressar-li la nostra solidaritat i complicitat davant la tasca de futur 
que té encomenada. 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Salt, als efectes oportuns. 
 
 



 
9.- 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 2 de desembre de 2010 fins al dia 24 de gener de 2011, que s’annexa 
al dossier de la sessió. 
 
Aquest informe recull els apartats de visites i entrevistes i també el de diverses gestions agrupant 
un seguit de 5 activitats dintre del primer apartat i també 33 gestions en el segon. El consell de 
govern dóna la seva conformitat i agraeix la tasca que es posa de manifest en aquest informe. 
 
 

 
10.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 

 
 La Lídia Traveria, tècnica de comunicació del Consorci, ha confeccionat el Recull de notes 

de premsa i notícies que, en referència al Consorci Alba-Ter han estat publicades durant 
l’any 2010. Aquest recull es presenta al Consell de govern que pot repassar-lo i veure’n 
l’abast. 
 

 Programa Interreg IV C. El Consorci Alba-Ter està valorant la possibilitat de poder 
presentar un projecte a la convocatòria InTerreg IV C. Es un programa una mica complex 
pel que fa a la recerca de socis però molt atractiu pel finançament, un 75%. Per cada 
projecte es necessita crear una aliança internacional amb, com a mínim, un membre de 
cadascuna de les següents àrees: Nord (Dinamarca, Alemanya,...), Est (Àustria, 
Bulgària...), Sud (Espanya, Grècia...) i Oest (Bèlgica, França...) A més, un dels socis ha de 
ser una entitat procedent d’un país que hagi entrat recentment a la UE (Bulgària, Xipre, 
Romania...) 
 
El problema rau en que els països del sud no anem gens buscats perquè en sobren, en 
canvi falten proposants de la resta de zones. A la pàgina web del programa hi ha un 
apartat de recerca de socis on hi hem entrat la nostra proposta. 
 
Posats en contacte amb el punt d’informació del Sud, a València, hem contactat amb en 
Manuel Gonzàlez que assistirà a la macro trobada que es farà a Budapest i es va oferir a 
portar informació del Consorci que li hem tram`pes per mail, per si veu alguna possibilitat 
de lligar un projecte, tot i que va dir que ho veu difícil. 

 

 Demà dijous dia 27, hi ha la primera trobada amb el senyor Andreu Ulied, de MCRIT, per a 
l’inici de la “Definició d’estratègies innovadores en matèria de dinamització territorial del 
Ter, en el context social, econòmic i financer actual”. Se n’informa als membres del Consell 
de Govern per al seu coneixement. 

 



 Dimarts dia 15 de febrer, a les 11, hi ha una trobada amb els redactors de l’estudi sobre la 
reintroducció de l’àguila pescadora per veure els resultats obtinguts i programar els nous 
passos. 
 

 Sobre la Ruta del Ter 
o S’està treballant en el disseny del tram alternatiu. Per això hem entrat una 

sol·licitud al Parc de Montesquiu per tal que ens deixin utilitzar un sender en sentit 
ascendent que, en principi, no es pot utilitzar per a la ciclable, per les normes del 
parc. 

o S’està senyalitzant la Ruta del Freser, d’acord amb la tècnica de turisme de Vall  de 
Ribes. Es farà una comunicació als ajuntaments de la zona perquè coneguin el seu 
inici. 

o L’Estel Sleep, tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter, assistirà a la fira de 
senderisme d’Amsterdam el proper dissabte dia 26 de febrer, per tal de promoure la 
Ruta del Ter a nivell europeu. 

 
 Durant el mes de febrer, Salt obra el museu dedicat a l’aigua, després que fa quatre anys 

tanqués el que estava instal·lat al mas Llorens. Serà ubicat a la Factoria Cultural Coma Cros 
i tindrà prop de 900 m2. Es comenta la possibilitat de que, en una propera sessió del 
consell de govern, s’hi pugui fer una visita. 

 

 Marta Payeró, representant de l’Ajuntament de Verges, informa que properament s’obrirà 
un centre d’interpretació en aquell municipi, tenint com a eixos la processó de Verges i la 
figura de Lluis Llach. 
 

 En Francesc Camps, president del Consorci, informa als demés membres del Consell de 
Govern que, properament, es constituirà un consorci del qual formaran part diferents 
ajuntaments del Baix Ter, que s’ajunten per portar a terme tasques comunes a partir de la 
proposta  de reconeixement de l’Espai d’interès agrari del Baix Ter, que han impulsat 
conjuntament el Consell Comarcal del Baix Empordà, la Diputació de Girona, el 
Departament d’Agricultura de la Generalitat i el Consorci Alba-Ter. 
 

 El President del Consorci informa, també, de l’estat en que es troben els treballs de 
redacció d’un projecte de conservació dels recs històrics del Baix Ter que, actualment, està 
redactant Tragsa a instància del Departament d’agricultura i del Consorci Alba-Ter. Des de 
la secretaria d’estat de medi rural i aigua, el senyor Puxeu, coneixedor de la redacció del 
projecte proposa que aquest es presenti a la convocatòria del “Programa de Desarrollo 
Rural”. Arribat el moment s’haurà de veure qui el presenta, el Consorci Alba-Ter, les 
comunitats de regants o algun altre organisme.  
 

 Es comenta, també, la necessitat d’anar treballant en l’estudi i avaluació de la gestió del 
sistemes de sanejament en alta, en les zones del territori de la conca del riu Ter on aquest 
servei no l’hagi assumit un altre ens administratiu, així com la valoració de la 
responsabilitat inherent amb aquesta gestió i del seu resultat econòmic. Cal que els 
ajuntaments que ho tinguin clar, puguin aprovar es seus acords, tenint en compte que, 
més tard, el Consorci podrà acceptar o no la delegació de competències efectuada. 



 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES.  
 
Atès que els diversos temes que es podrien tractar en aquest apartat ja s’han suscitat al llarg de la 
sessió i no s’aporten noves intervencions aquest punt, es deixa sense contingut formal. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a 2/4 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 la Secretària que en dono fe. 
 
 
La Secretària,        El President,  
Maria Victòria Colom i Canal      Francesc Camps i Sagué  
 
 
 
 
 
 
 
  


