
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 04/11 
Caràcter: Ordinari 
Data: 20 de juliol de 2011 
Horari: de 4 a ¾ 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 Latorre 
Ajuntament de Les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Angel Simon i Caballero 
Ajuntament de Verges: Marta Payeró i Torró 
 
 
Secretària: Sra. Maria Victòria Colom i Canal 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent: Sra. Anna Magem i Marsó 
 
També hi assisteix el senyor Pere Pujolràs i Feixas, representant de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Ramis, en qualitat d’oient habilitat especialment pel Consell. 
 
Excusen l’assistència: la Sra. Maria Dolors Bassa i Coll (Ajuntament de Torroella de Montgrí), el 
Sr. Angel Ferrer i Mora (Ajuntament de Ripoll), el Sr. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de 
Freser). 
 
 

Ordre del dia 

 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (4 de maig de 2011). 
2. Projecte “Nuevas oportunidades para los espacios fluviales del estado español. La 

experiencia del rio Ter (FLUVINET)”, al programa EmpleaVerde. 
3. Aprovació convenis per les “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i del 

Freser, 2011”. 



4. Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga en la contractació d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local. 

5. Presentació “Renovació pàgina web Consorci Alba-Ter, per adaptar-la als nous canvis 
tecnològics”, a la convocatòria 2011 del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

6. Presentació “Descobreix el riu. Fes-te el carnet de la Ruta del Ter”, a la convocatòria 2011 
del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

7. Conveni UdG en relació amb el “Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad turística, Agua e Investigación avanzada”. 

8. Presentació d’un projecte a la convocatòria 2011 del Programa Life Comunicació de la Unió 
Europea. 

9. Adhesió a la Declaració de Montserrat. 
10. Cessament de la persona que ocupa el càrrec de gerent del Consorci Alba-Ter.  
11. Mocions o temes per urgència. 
12. Informe de gerència. 
13. Informacions diverses. 
14. Precs i preguntes 

 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (4 de maig de 2011) 
 
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 4 de maig de 2011 (Seu tècnica, a 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, 20 de 
juliol 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.- PROJECTE “NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS ESPACIOS FLUVIALES DEL 
ESTADO ESPAÑOL. LA EXPERIENCIA DEL RIO TER (FLUVINET)”, AL PROGRAMA 
EMPLEAVERDE.  
 
D’acord amb el decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 31 de maig  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 31 
de maig de 2011, amb el següent contingut: 
 



“FRANCESC CAMPS I SAGUÉ, President del Consorci Alba-Ter 
 
La Fundación Biodiversidad ha obert la seva convocatòria anual per al programa EmpleaVerde 2007-2013, 
per a la millora de l’ocupació i el medi ambient, amb projectes que posin en marxa processos de canvi 
relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat. 
 
En aquest context el Consorci Alba-Ter ha preparat el projecte “Nuevas oportunidades para los espacios 
fluviales del estado español. La experiencia del rio Ter (FLUVINET)” amb dos objectius específics: 

 Crear una xarxa nacional de territoris fluvials articulada a l’entorn de la següent línia estratègica: Els 
rius com a corredors/espais de salut, salut de l’ecosistema fluvial, salut de l’espai fluvial i salut de les 
persones. El riu com a corredor de salut és un concepte innovador, global, transversal i, al mateix 
temps, transferible a qualsevol territori. 

 Transmetre les noves oportunitats, els nous conceptes i els nous coneixements com a capacitat de 
generar ocupació i negoci a través de l’organització de 4 jornades en el territori del Ter, dirigides al 
sector empresarial turístic vinculat a la Ruta del Ter. 

 
Per tot això, 
 
HE RESOLT, 
 
Primer – Aprovar el projecte “Nuevas oportunidades para los espacios fluviales del estado español. La 
experiencia del rio Ter (FLUVINET)”, i presentar-lo a la convocatòria 2011 del programa EmpleaVerde, de la 
fundación Biodiversidad. 
 
Segon – Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-_ter, en la propera sessió que se 
celebri, per a la seva ratificació.” 

  
Segon.- 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 acord” 
 
 
 

La gerent del Consorci, Sra. Anna Magem, comenta els diferents punts de la proposta d’acord, que 
els membres del Consell de Govern assistents a la sessió aproven per unanimitat. 
 
 
 

 
3.- APROVACIÓ CONVENIS PER LES “ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE 
LES RIBES DEL TER I DEL FRESER, 2011”. 
  
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consorci Alba-Ter, conscient que un dels grans problemes amb que es troben els ajuntaments 
consorciats és el de la neteja i condicionament de les lleres del Ter i el Freser, va redactar el 
projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011”, tenint en compte 
les propostes rebudes dels diferents ajuntaments, presentant-lo a la convocatòria oberta per la 
Diputació de Girona en conveni amb l’Obra Social “La Caixa”, 
 



El projecte presentat va ser seleccionat i la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió 
del dia 17 de maig de 2011 i, posteriorment, en sessió del 7 de juny de 2011, va acordar la 
concessió d’una subvenció del 72,89% del projecte, exceptuant-ne algunes actuacions.  
 
El finançament de l’import dels treballs que s’executaran i que queda fora de la subvenció rebuda 
de la Diputació de Girona, haurà d’anar a càrrec dels mateixos ajuntaments, possibilitat que ja es 
va contemplar des del primer moment en que es va proposar la redacció del projecte.   
 
Per tot això, i per tal d’establir la coparticipació dels diferents ajuntaments i el Consorci Alba Ter 
en la realització del projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 
2011”, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del següent acord: 
 
Primer – Aprovar el text dels convenis a signar amb els següents ajuntaments, que tenen com a 
objecte establir el marc de col·laboració entre ells i el Consorci Alba Ter per la realització del 
projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011”: 
 

- Ajuntament d’Ultramort 
- Ajuntament de La Tallada d’Empordà 
- Ajuntament de Ribes de Freser 
- Ajuntament de Ripoll 
- Ajuntament de Campdevànol 
- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
- Ajuntament de Queralbs 
- Ajuntament de Sant Pau de Segúries 
- Ajuntament de Vilallonga de Ter 

 
Segon –  Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president en funcions del Consorci Alba-Ter, per 
a la signatura dels esmentats convenis. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als ajuntaments esmentats, als efectes oportuns.” 
 

 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
4.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA EN LA CONTRACTACIÓ 
D’AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
 
“Antecedents: 
 
 
El Consorci Alba-Ter, a través d’un 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, i del Freser mitjançant una ruta senderista, que permeten valoritzar 



des d’una altra perspectiva tot el patrimoni natural i cultural del Ter i, alhora crear noves formes 
d’ocupació.  
 
Degut a la importància d’aquest producte turístic i per tal de poder fer la feina de difusió i creació 
del producte per poder-lo consolidar, el Servei d’ocupació de Catalunya ens va concedir, l’any 
2008, una subvenció per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), 
dins el marc del projecte integral per a l’ocupació presentat en aquell moment, subvenció de la 
que es va concedir, posteriorment, una primera i segona pròrroga. 
 
Cal continuar, encara, amb la tasca de desenvolupar de forma sostenible les potencialitats 
econòmiques que ofereix el riu Ter i la seva conca, a través de la creació i comercialització de la 
Ruta del Ter i, per això, cal seguir comptant amb la tasca que porta a terme l’agent d’ocupació i 
desenvolupament local  Estel Sleep i Ronquillo, contractada per aquest Consorci i recolzada per la 
subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant les resolucions ref. G-073/08, 
del 25 de setembre de 2008, G-088/09, de 4 de desembre de 2009 i G-031/10, de 3 de desembre 
de 2010. 
 
Atesa la resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2011 per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació i 
desenvolupament local (AODL) i d’acord amb els antecedents detallats, es proposa al Consell de 
Govern l’adopció de l’acord que segueix a continuació: 
 
Primer.- Sol·licitar al Servei d’ocupació de Catalunya una subvenció per a la pròrroga de la 
contractació de l’agent d’ocupació i desenvolupament local Estel Sleep i Ronquillo, contractada pel 
Consorci Alba-Ter i recolzada per la subvenció concedida pel SOC, mitjançant les resolucions ref. 
G-073/08, del 25 de setembre de 2008, G-088/09, de 4 de desembre de 2009 i G-031/10 de 3 de 
desembre de 2010, corresponent al 80 % del sou que caldria pagar durant un any més per la seva 
contractació com a tècnic de suport al desenvolupament territorial. 
 
Segon.- Adoptar el compromís de finançar a càrrec del pressupost del Consorci, el 20% restant 
de la despesa corresponent a la seva contractació. 
 
Tercer.- Aprovar el Pla d’acció i el Pla de Treball anual de l’Agent d’ocupació i desenvolupament 
local de dinamització turística del territori fluvial del Ter, per al període de 2011-2012, d’acord amb 
el text que es presenta en la sol·licitud de pròrroga de la subvenció. 

 
Quart.-  Facultar al president del Consorci Alba-Ter per a la signatura i realització de les gestions 
necessàries.” 
 
 

En aquest punt, els membres del Consell de govern assistents són informats de la necessitat de 
mantenir la Tècnica de Turisme objectiu d’aquesta sol·licitud al SOC, el qual aproven per 
unanimitat. 
 
 

5.- PRESENTACIÓ “RENOVACIÓ PÀGINA WEB CONSORCI ALBA-TER, PER ADAPTAR-LA 
ALS NOUS CANVIS TECNOLÒGICS”, A LA CONVOCATÒRIA 2011 DEL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. 
 



Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
 
“D’acord amb el decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 11 de juliol  de 2011, es 
proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Ratificar la resolució signada pel president en funcions senyor Francesc Camps i Sagué, 
en data 11 de juliol de 2011, amb el següent contingut: 
 
“FRANCESC CAMPS I SAGUÉ, President en funcions del Consorci Alba-Ter 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha obert la seva convocatòria anual per a la sol·licitud de subvencions per 
al foment del desenvolupament local, d’acord amb la resolució EMO/14767/2011, de 8 de juny (DOGC 5902, 
de 17 de juny de 2011). 
 
En aquest context el Consorci Alba-Ter ha preparat la proposta “Renovació pàgina web Consorci Alba-Ter, 
per adaptar-la als nous canvis tecnològics”, que vol presentar a la convocatòria esmentada. 
 
Per tot això, 
 
HE RESOLT, 
 
Primer – Aprovar la proposta “Renovació pàgina web Consorci Alba-Ter, per adaptar-la als nous canvis 
tecnològics” i presentar-la a la convocatòria 2011 de subvencions per al foment del desenvolupament local, 
del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Segon - Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-ter, en la propera sessió que se 
celebri, per a la seva ratificació.” 

  
Segon.- 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 acord.” 
 

 
 
El Consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
 
6.- PRESENTACIÓ “DESCOBREIX EL RIU. FES-TE EL CARNET DE LA RUTA DEL TER” A LA 
CONVOCATÒRIA 2011 DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. 
 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“D’acord amb el decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 11 de juliol  de 2011, es 
proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Ratificar la resolució signada pel president en funcions senyor Francesc Camps i Sagué, 
en data 11 de juliol de 2011, amb el següent contingut: 



 
“FRANCESC CAMPS I SAGUÉ, President en funcions del Consorci Alba-Ter 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha obert la seva convocatòria anual per a la sol·licitud de subvencions per 
al foment del desenvolupament local, d’acord amb la resolució EMO/14767/2011, de 8 de juny (DOGC 5902, 
de 17 de juny de 2011). 
 
En aquest context el Consorci Alba-Ter ha preparat la proposta “Descobreix el riu. Fes-te el carnet de la Ruta 
del Ter”, que vol presentar a la convocatòria esmentada. 
 
Per tot això, 
 
HE RESOLT, 
 
Primer – Aprovar la proposta “Descobreix el riu. Fes-te el carnet de la Ruta del Ter” i presentar-la a la 
convocatòria 2011 de subvencions per al foment del desenvolupament local, del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
 
Segon - Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-ter, en la propera sessió que se 
celebri, per a la seva ratificació.” 

  
Segon.- 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 acord.” 
 
El Consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
7.- CONVENI UdG EN RELACIÓ AMB EL “CAMPUS INTERNACIONAL PRIINEOS-
MEDITERRÁNEO: SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA, AGUA E INVESTIGACIÓN AVANZADA” 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“D’acord amb el decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 5 de maig  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 5 de 
maig de 2011, amb el següent contingut: 
 
“FRANCESC CAMPS I SAGUÉ, President del Consorci Alba-Ter 
 
El Consorci Alba-Ter entén el turisme com un motor de desenvolupament clau en tot l’àmbit del Ter i, per 
tant, entre els seus objectius hi figura la potenciació de la col·laboració amb centres d’excel·lència en la 
gestió turística. 
 
La Universitat de Girona i les demés institucions que constitueixen el “Campus Internacional Pirineos-
Mediterráneo: Sostenibilidad Turística, Agua e Investigación Avanzada” tenen interès en reforçar les 
relacions amb les institucions turístiques que aposten per l’excel·lència.  
 
Per això, donat l’interès d’ambdues entitats per establir i desenvolupar relacions de cooperació, 
 
HE RESOLT, 
 



Primer – Aprovar el text del conveni de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el consorci Alba-
Ter i la Unviersitat de Girona, en relació amb el “Campus Internacional Pirineos-mediterráneoa: 
Sostenibilidad turística, Agua e Investigación Avanzada”. 
 
Segon - Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-ter, en la propera sessió que se 
celebri, per a la seva ratificació.” 

  
Segon.- 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 acord.” 
 
El Consell de govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
8.- PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE A LA CONVOCATÒRIA 2011 DEL PROGRAMA LIFE 
COMUNICACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA. 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“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 la de comunicació i sensibilització, i que una de les accions prioritàries d’aquesta  àrea és 
la de promoure accions de sensibilització i coneixement  dels valors del riu Ter. 
 
Ara, s’ha obert la convocatòria 2011 del programa LIFE + de la Unió Europea que, dins l’àmbit 
temàtic LIFE+ Informació i Comunicació, finança campanyes de comunicació i sensibilització 
relacionades amb l’aplicació, actualització i desenvolupament de la política i legislació europea en 
matèria de medi ambient, per això i conscients del desconeixement que la població en general té 
de la Xarxa Natura 2000, on està ubicat gran part del territori del riu Ter, el Consorci Alba-Ter ha 
preparat el projecte “DISCOVER NATURA 2000 THROUGH THE TER RIVER USING GEO-ICT 
APPLICATIONS (TER-NATURA2000)”, per presentar-lo a l’esmentada convocatòria. 
 
 
Per això, 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 “DISCOVER NATURA 2000 THROUGH THE TER 
RIVER USING GEO-ICT APPLICATIONS (TER-NATURA2000)”, amb un pressupost de 613.045,00 
euros, dins l’àmbit temàtic de LIFE + Informació i Comunicació, convocatòria 2011. 
  
Segon.-  Assumir el compromís d’aportar al projecte la resta de l’import no finançat pel programa 
LIFE +, en els temps necessari per a la finalització del projecte. 



 
Tercer.-  Comunicar aquest acord al Ministeri de medi ambient, responsable del programa LIFE + 
Informació i Comunicació 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.” 
 
Els membres del Consell de govern, aproven per unanimitat als anteriors acords. 
 

9.- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE MONTSERRAT 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
  
“L'Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat l'any 2011 Any Internacional dels Boscos 
amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància d'una gestió sostenible dels boscos. 
 
El passat dia 27 de juny, dins de l’acte inaugural de l’Any Internacional dels Boscos, el sector 
forestal va presentar la Declaració de Montserrat, una iniciativa oberta a tots els agents, 
institucions, ens, associacions, empreses i ciutadans i ciutadanes del país que vulguin adherir-s’hi. 
 
És per això que es demana al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió del Consorci Alba-Ter al contingut de la Declaració de Montserrat, que 
es detalla seguidament, tota vegada que Catalunya és un país amb un patrimoni natural i una 
biodiversitat excepcionals, valors que cal conèixer i mantenir. 
 

“Any Internacional dels Boscos 2011: Declaració de Montserrat 
 
1. Catalunya és un país de boscos: 
• El 60% de la superfície és forestal i el 50% del total de Catalunya és arbrat. 
• L’extensió del bosc a casa nostra és comparable a la dels països nòrdics 
més forestals. 
 
2. Els boscos són la principal infraestructura verda del nostre país i ens 
proporcionen beneficis ambientals i socials clau per al desenvolupament 
sostenible de Catalunya: 
• Principals embornals de carboni. 
• Reservoris de biodiversitat. 
• Reguladors del cicle de l’aigua i protectors dels sòls. 
• Acullen molts serveis recreatius, culturals i d’educació ambiental rellevants 
per a la nostra societat. 
• Són una part fonamental del paisatge i fomenten el turisme en zones rurals. 
 



3. Els nostres boscos poden canviar per efecte del canvi climàtic: 
• La gestió forestal pot contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic sobre 
els boscos i potenciar-ne l’adaptació. 
• Hi ha estudis que preveuen desplaçaments i canvis en les masses forestals 
mediterrànies. 
 
4. El bosc és una font de riquesa i llocs de treball: 
• Proporciona llocs de treball en zones on les oportunitats professionals són 
reduïdes. 
• És l’origen de molts dels productes fusters que formen part del nostre dia a 
dia: mobles, paper, construcció, embalatges, aïllants, etc. 
• Representa una font d’energia natural i renovable: la biomassa forestal. 
• Genera productes alimentaris de qualitat: bolets, tòfones, pinyons, etc. 
• Constitueix una reserva de productes i elements essencials per al futur de 
sectors emergents com la química verda i la salut. 
 
5. La situació dels boscos a casa nostra és el resultat de l’equilibri entre l’acció de 
la natura i l’activitat humana: 
• L’extraordinari creixement de la superfície forestal (22 % en els darrers 10 
anys) és el resultat d’un procés d’abandonament de l’activitat. 
• L’augment de l’ús social del bosc és un indicador de l’interès creixent 
envers la natura, però també pot representar un increment del risc 
d’incendis. 
• El foc és un component inherent al metabolisme del bosc mediterrani. 
• El creixement desordenat i l’accés descontrolat als boscos són l’origen dels 
grans incendis catastròfics. 
• La gestió i l’aprofitament sostenible del bosc són les millors eines de 
prevenció. 
 
6. Cal donar suport a la xarxa d’aliats que dia a dia treballen per millorar la gestió i 
conservació dels nostres boscos: 
• El bosc és un recurs majoritàriament privat que ofereix els seus serveis per 
al gaudi de tothom. 
• Un 80% de la superfície forestal és privada. 
• A l’entorn dels boscos, treballen els propietaris i l’Administració juntament 
amb un ampli teixit social, associatiu, formatiu i de recerca. 
• La gestió, conservació i millora dels nostres boscos passa per la seva 
posada en valor. 
 
7. Catalunya és un bon exemple pel que fa a l’organització i planificació de les 
finques privades i municipals: 
• Hi ha un sistema organitzat de planificació que va des del nivell regional fins 
al nivell d’unitat de gestió. 
• Hi ha un teixit associatiu viu i actiu tant privat com d’entitats municipals. 
 
8. Cal promoure el millor coneixement sobre la realitat del bosc i la seva gestió 
forestal: 
• Falsos mites sobre la intocabilitat del bosc. 
• Bosc altament humanitzat. 



• Professionals molt ben preparats, reconeixement social del sector. 
• Certificació de la Gestió Forestal Sostenible dels productes forestals. 
 
9. El consum responsable de productes dels nostres boscos és una aposta clara 
per la seva conservació: 
• Els consumidors de productes forestals sostenibles locals contribueixen 
amb la seva acció a mantenir el paisatge, les funcions dels boscos i els 
llocs de treball que hi estan relacionats. 
• És important no fer servir productes substitutius allà on es poden fer servir 
productes del bosc (fusta, llenya, biomassa). 
 
10. L’abandonament de la gestió dels boscos és el principal risc a què s’enfronten 
els boscos catalans: 
• La posada en valor dels productes i serveis del bosc és un repte compartit 
entre la propietat, els professionals i les administracions vinculades al 
sector. 
• S’aprofita poc més del 10% de la fusta que produeix el bosc. 
 
11. Catalunya és un país amb un patrimoni natural i una biodiversitat excepcionals, 
uns valors que cal conèixer en profunditat per determinar les estratègies de 
gestió que en garanteixin la conservació i el futur: 
• Aproximadament el 30% del territori català està protegit mitjançant el Pla 
d’espais d’interès natural (PEIN); la majoria de la superfície protegida és 
forestal” 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció general del Medi Natural i Biodiversitat, per al seu 
coneixement, amb els mitjans que s’assenyala a la seva pàgina web.” 
 
Els membres del Consell de govern, aproven per unanimitat als anteriors acords. 
 
 
10.- CESSAMENT DE LA PERSONA QUE OCUPA EL CÀRREC DE GERENT DEL CONSORCI 
ALBA-TER.  
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord: 
 
“Antecedents de fet: 
 
1.- En data 30 de gener de 2008, el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter va nomenar la sra. 
Anna Magem i Marsó, gerent del Consorci Alba-Ter, amb efectes des del dia 11 de febrer de 2008, 
prestant els seus serveis en règim de funcionari eventual, categoria personal de confiança, amb 
una dedicació efectiva equivalent a jornada complerta de 37,50 hores setmanals i amb funcions 
expressament qualificades com de confiança. 
 
2.- Ara, la sra. Magem ha presentat la seva renúncia a l’esmentat càrrec, demanant que la seva 
baixa sigui considerada amb efectes del dia 31 de juliol de 2011. 
 
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 als antecedents exposats i als fonaments que els són d’aplicació a propost de la 
Presidència es demana al Consell de Govern, i aquest aprova per unanimitat, l’adopció dels acords 
que segueixen: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia de la senyora Anna Magem i Marsó al càrrec de gerent que venia 
desenvolupant, des del dia 11 de febrer de 2008, prestant els seus serveis en règim de funcionari 
eventual, categoria personal de confiança, amb una dedicació efectiva equivalent a jornada 
complerta de 37,50 hores setmanals i amb funcions expressament qualificades com de confiança. 
 
Segon.- Fer constar l’agraïment del Consorci Alba Ter pels serveis prestats per la senyora Magem, 
desitjant-li els majors èxits en les responsabilitats que desenvoluparà a partir d’ara. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a la Sra. Anna Magem i tramitar la seva baixa laboral amb 
efectes del dia 31 de juliol de 2011.” 
 
Els membres del Consell de govern, aproven per unanimitat als anteriors acords. 
 
 
11.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 

11.1.- AL·LEGACIONS PRESENTADES PER GENT DEL TER, AL PROJECTE LIFE 08 
NAT/E/000072. 

 
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. 
 



Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“En data 16 de juny de 2011 es va rebre un escrit de Gent del Ter, presentant al·legacions al 
projecte Life08 NAT/E/000072, en referència a les actuacions programades a la zona TER4, a la 
Illa d’Avall de Jafre. 
 
En resposta a aquesta al·legacions, l’equip tècnic del Consorci Alba-Ter ha redactat una proposta 
de resolució i, per això, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Resoldre les al·legacions formulades per  Gent del Ter, en referència al projecte Life 08 
NAT/E/000072, d’acord amb la proposta que conté l’informe emès pels tècnics del Consorci, que 
consta a l’expedient: 
 

- No admetre l’al·legació a la totalitat del projecte pels motius exposats a l’argumentació de 
l’informe emès pels tècnics del Consorci Alba-Ter que consta a l’expedient.  

- Desestimar les propostes realitzades per ja estar incloses en el projecte.  
- Incloure  a Gent del Ter a la llista de distribució del Riparia-Ter on tindran coneixement de 

l’evolució del projecte i s’informa de les actuacions que es van desenvolupant.  
- Invitar a Gent del Ter a conèixer de primera mà tot el projecte per part dels Serveis Tècnics 

del Consorci Alba-Ter.  
 
SEGON.-  Notificar aquest acord a Gent del Ter i l’ajuntament de Jafre, incloent a la notificació 
una còpia de l’informe emès pels tècnics del Consorci Alba-Ter, per al seu coneixement.” 
 
Els membres del consell de govern, aproven per unanimitat l’anterior acord. 
 
 
 11.2.- NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI EVENTUAL (CÀRREC DE 
GERENT) DELCONSORCI ALBA-TER 
 
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. 
 
Dintre d’aquest punt la senyora Secretària dóna lectura a la següent proposta d’acord que consta 
al dossier de la sessió: 
 
“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 renúncia de la senyora Anna Magem i Marsó que fins ara venia desenvolupant aquest 
càrrec, renúncia que ha estat acceptada en un punt anterior d’aquesta mateixa sessió. 
 
2.- En data d’avui, el senyor Ponç Feliu i Latorre, membre del Consell de Govern del Consorci Alba-
Ter com a representant de l’ajuntament de Girona, ha presentat la seva renúncia com a membre 
de l’esmentat Consell de Govern i, tanmateix, com a vicepresident del Consorci Alba-Ter. 
 



3.- El President del Consorci, conscient que el sr. Ponç Feliu podria cobrir amb total garantia el 
càrrec de gerent del Consorci Alba-Ter que ha quedat vacant, degut al seu perfil professional i al 
gran coneixement que té del Consorci i dels seus objectius, li ha proposat aquest nomenament, 
que el sr. Feliu 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 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 del 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.- Acceptar la renúncia del senyor Ponç Feliu i Latorre al càrrec de membre del Consell de 
Govern del Consorci Alba-Ter com a representant de l’ajuntament de Girona, així com a la 
vicepresidència del Consorci que també exerceix. 
 
Segon.- Nomenar el senyor Ponç Feliu i Latorre gerent del Consorci Alba-Ter, el 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. El sr. Ponç Feliu i 
Latorre exercirà el càrrec de gerent a partir del dia 8 d’agost de 2011. 
 
Tercer.- Assignar a la persona abans esmentada la retribució corresponent al lloc de treball 
assimilat al grup A-1, amb efectes des del dia 8 d’agost de 2011, mentre aquesta persona 
desenvolupi aquest lloc de treball, i que es desglossa de la següent manera: 
 
  * Salari base:    1.109,05 euros/mes 
  * Antiguetat:           0,00 euros/mes 
  * complement destí (24):     582,92 euros/mes 
  * Complement específic:  1.175,63 euros/mes 
  * TOTAL SOU BRUT MENSUAL: 2.867,60 euros/mes 
  * Total pagues any: 14 



Quart.- Tramitar l’alta a la Seguretat Social del sr. Ponç Feliu a partir del proper dia 8 d’agost de 
2011. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords al sr. Feliu, 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 Alba-Ter en la propera 
reunió que celebri. 
 
Els membres del consell de govern, aproven per unanimitat l’anterior acord 
 
 
12.- 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 4 de maig al 19 de juliol de 2011, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
 

13.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 

 S’informa als membres del Consell de Govern que, en la última reunió mantinguda amb els 
socis del projecte del Taller Transfronterer de l’aigua II, davant la dificultat dels socis 
francesos de poder executar el projecte durant aquest any, s’acordà sol·licitar una pròrroga 
de l’esmentat projecte, que es podria desenvolupar durant tot l’any 2012. 

 També es fa saber que l’ajuntament de Torroella de Montgrí, ha presentat el projecte “Life 
MontgrímedesbaixTer”, a la convocatòria corresponent al 2011, per la qual cosa ha 
sol·licitat al Consorci Alba-Ter una carta de suport a l’esmentat projecte. 

 
 
14.- 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 en aquest punt, es deixa sense contingut formal. 
 
 
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 President en funcions i per la Secretària que en dono fe. 
 
 
 
 
La Secretària,        El President en funcions,  
Maria Victòria Colom i Canal      Francesc Camps i Sagué  


