
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 06/12 
Caràcter: Ordinari 
Data: 19 de desembre de 2012 
Horari: de 18h a 19h de la tarda 
Lloc: Ajuntament de Ripoll 
 

Composició 

 
 
Hi assisteixen: 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Jordi Munell i Garcia 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
Ajuntament de Les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Vic: Sr. Josep Rafús i Isern 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burgués 
Ajuntament de Verges: Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs i Feixas 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou 
 
Secretària: Sra. Maria Victòria Colom i Canal 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent: Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Com a convidats a la sessió hi assisteixen els representants de: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Enric Palau (en qualitat d’oient 
habilitat especialment pel Consell). 
Ajuntament de Cervià de Ter: Sr. Héctor Ugalde i Rojo (en qualitat d’oient habilitat 
especialment pel Consell). 
 
Excusen l’assistència: 
Ajuntament de Girona: Sr. Jordi Fàbrega i Vilà 
Ajuntament de Salt: Sra. Rosa Pòrtulas i Viladomat 
Consell Comarcal de La Selva: Moisès Garcia i Milans (en qualitat d’oient habilitat 
especialment pel Consell). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ordre del dia 

 

 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 21 de novembre de 2012 
2. Ratificació Decrets de Presidència 
3. Contractació treballs de “control i eliminació de budleia al terme municipal de 

Vilallonga del Ter” 
4. Acceptació de l’ajut de suport tècnic de la Diputació de Barcelona per a 

realització de la pàgina web corporativa del Consorci del Ter 
5. Aprovació de la proposta de plantilla 2013 
6. Informe de gerència 
7. Informacions diverses: 

a. Preparació de l’assemblea 
8. Mocions o temes per urgència 
9. Precs i preguntes 

 

El gerent del Consorci, Ponç Feliu, fa constar que, com a suport als temes que s’han 
tractat a la reunió, s’ha lliurat a tots els assistents un dossier que porta per indicació: 
“Consell de Govern Consorci Alba-Ter. Ripoll, 19 de desembre de 2012” i que recull la 
informació relativa a cada punt de l’ordre del dia.  
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 
2012. 
 
Un cop lliurada l’acta de la sessió anterior a tots els membres del Consell de Govern a 
través de correu electrònic, s’ aprova en aquesta sessió per unanimitat. 
 

 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA  
 
El Gerent explica que cal que el Consell de Govern ratifiqui els Decrets de Presidència 
signats pel President Sr. Jordi Munell i Garcia, corresponents al període entre el 21 de 
novembre de 2012  i el 19 de desembre de 2012, que s’adjunten a continuació. 
 

2.1._ D’acord amb el Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter, en data 
22 de novembre de 2012, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord:  
 
Primer.-  Ratificar la resolució signada pel president senyor Jordi Munell i Garcia, en 
data 22 de novembre de 2012, amb el següent contingut: 
“En JORDI MUNELL i GARCIA, president del Consorci Alba-Ter, declara que 
 
 
El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter local, associativa i voluntària, dotada de 
personalitat jurídica pròpia, amb la finalitat de donar suport als ajuntaments consorciats de les ribes del 
Ter i el Freser, fomentar la sensibilització, l’educació ambiental i la recerca, i endegar nous projectes per 
conèixer, cohesionar i desenvolupar el territori que configura la conca fluvial del riu Ter. 

 



El Consorci té com a finalitat el desenvolupament d'aquest territori, a través de projectes de recuperació i 
revalorització del patrimoni cultural fluvial, de projectes de protecció i divulgació del patrimoni natural i 
d'accions de promoció econòmica vinculada al turisme (com és la Ruta del Ter) pel conjunt de municipis 
de la conca del Ter. Per a dur a terme aquest conjunt d'accions, bona part de les quals són gràcies a 
projectes europeus cofinançats per part dels recursos propis aportats per ens locals i supralocals, compta 
amb un equip tècnic pluridisciplinar i amb un òrgan de govern amb representants de diferents 
Ajuntaments del territori que engloba l'àmbit del Consorci. Des de la Diputació de Girona sempre s’ha 
col·laborat activament en les activitats i projectes del Consorci Alba-Ter, i per aquesta raó es creu oportú 
sol·licitar una subvenció per al finançament propi del Consorci per a l’any 2012. 

 

Per tot l’exposat,  
 
 
HE RESOLT: 
 
Primer – Aprovar el text inclòs en la fitxa de la sol·licitud de la subvenció adreçada a Presidència de la 
Diputació de Girona, per part del Consorci Alba-Ter, la qual té com a objecte la col·laboració entre ambdós 
organismes per a dur a terme els diferents projectes i activitats ordinàries d’aquest, d’acord amb els 
estatuts i objectius del Consorci Alba-Ter. 
 
Segon – Autoritzar a Ponç Feliu Latorre, gerent del Consorci Alba-Ter, a sol·licitar la subvenció. 
 
Tercer –  Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera sessió 
que se celebri, per a la seva ratificació.” 
 
 

S’aprova per unanimitat aquest punt. 
 

 
3.- CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE “CONTROL I ELIMINACIÓ DE 
BUDLEIA A LA CAPÇALERA DEL TER” 
 
 
El Gerent explica que des de l’any 2005, el Consorci del Ter ha treballat intensament 
per eliminar la presència de budleia a la zona alta del Ter, on està causant un fort 
impacte ecològic als boscos de ribera. Enguany, i com s’ha fet els darrers anys, s’ha 
aconseguit novament un ajut per part de la Diputació de Girona, gràcies als ajuts de 
l’Obra Social de “La Caixa”, amb el finançament del 98,17% d’un total de 20.000 € per 
continuar eliminant aquesta espècie problemàtica al municipi de Vilallonga de Ter. Per 
poder executar l’actuació, cal contractar l’empresa que durà a terme els treballs. 
 
Per l’exposat, es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
“APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PROJECTE “CONTROL I 
ELIMINACIÓ DE BUDDLEJA A LA CAPÇALERA DEL RIU TER” 
 
ANTECEDENTS 

 
Núm. expedient: 47/12 
Títol: Contractació dels treballs de control de vegetació exòtica invasora a través de mètodes físics lligats 
al projecte “Control i eliminació de buddleja a la capçalera del riu Ter” 
Objecte: Adjudicació contracte 
 

Vist l’expedient de contractació,  mitjançant procediment negociat sense publicitat, relatiu els treballs de 
control de vegetació exòtica invasora a través de mètodes físics  lligats al  projecte “Control i eliminació de 
buddleja a la capçalera del riu Ter” amb un pressupost de 18.520,00 € que aplicant el 10 % d’IVA de 
1.852,00 €, resulta un import total de 20.372,00 €, el qual va ser aprovat pel Consell de Govern en la 
sessió del dia 21 de novembre de 2012. 



 

Vist l’informe d’adjudicació emès per Teia Puigverd Picart dels Serveis Tècnics del Consorci Alba-Ter, de 
data 5 de desembre de 2012, d’avaluació de les ofertes en funció de la clàusula 15 del plec de clàusules 
administratives particulars que ha  de regir l’adjudicació per procediment negociat, del contracte de 
serveis per a l’execució  dels treballs de control de vegetació exòtica invasora lligats al projecte “Control i 
eliminació de buddleja a la capçalera del riu Ter” son la proposició econòmica en què conclou que la més 
avantatjosa, ateses les condicions econòmiques, i segons es deriva de l’informe tècnic, és la Fundació 
Privada Map, per un import de 18.520, 00 € IVA exclòs. 
  

Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151  i concordants del 
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de contractes 
del sector públic per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 

En virtut de tot això, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’adopció de la següent 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  ADJUDICAR, de conformitat amb l’informe tècnic dels Serveis Tècnics del Consorci Alba-Ter, la 
contractació els treballs de control de vegetació exòtica invasora a través de mètodes físics  lligats al  
projecte “Control i eliminació de buddleja a la capçalera del riu Ter” a  Fundació Privada Map amb CIF-
G-17414905 per un import de 18.520,00 €  IVA exclòs d’acord amb la seva oferta.  
 
Segon.-  DISPOSAR la despesa de 18.520,00 € (IVA exclòs), derivada d’aquesta contractació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 172A 22799 del pressupost del vigent exercici. 
 
Tercer.-  COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la 
recepció de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.  
 
Quart-  FACULTAR el sr. Jordi Munell i Garcia, president del Consorci Alba-Ter, per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’execució d’aquest acord.” 

 
S’aprova per unanimitat el present punt. 
 
 
4.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE SUPORT TÈCNIC DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB CORPORATIVA DEL 
CONSORCI DEL TER 
 
El Gerent explica que gràcies a les gestions del Sr. Pere Prat, i tenint en compte que 
des del Consorci del Ter s’ha considerat important poder actualitzar i modernitzar la 
pàgina web corporativa, s’ha concedit una ajuda sol·licitada a la Diputació de 
Barcelona, la qual ha estat otorgada al Consorci amb número d’expedient 2012/8589 
del promotor 12100-Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local amb un import 
total de 4.917,44€. L’objecte és l’Aprovació d’ajut consistent en l’elaboració del web 
institucional per al Consorci i aprovació i adjudicació del contracte que se’n deriva. 
 
Per l’exposat, es proposa al Consell de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Acceptar l’ajut de suport tècnic de la Diputació de Barcelona per a 
l’elaboració del web institucional per al Consorci alba-Ter amb número d’expedient 
2012/8589. 
 
Segon.- Notificar el present a acord a la Diputació de Barcelona 
 
 



El Sr. Pere Lluís Garcia pregunta quina previsió de temps hi ha. El Gerent comenta que 
uns 2-3 mesos aproximadament. Sense cap més intervenció, s’aprova per unanimitat el 
present punt. 
 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PLANTILLA PER A L’EXERCICI 2013 
 
 
Després d’una intervenció exhaustiva del Sr. Pere Prat, Vice-President econòmic i 
responsable de la plantilla i pressupost, explicant les raons per les quals cal prendre les 
mesures a continuació exposades, proposa el següent acord: 
 
Vistos els articles 90 de la llei 7 /1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 283.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb els quals els ens 
locals han d’aprovar anualment la plantilla de personal, la qual ha de comprendre tots 
els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, en la mateixa 
sessió que aprovi el pressupost. 
 
Vist l’article 149.1.a) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de 
conformitat amb el qual un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del 
personal que se’n dedueixen i de la relació de llocs de treball serà un dels documents 
que integren el pressupost de l’ens. 
 
Vist l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, segons el qual la plantilla de personal de les 
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el 
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre 
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacant i el grup a què 
pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
Vistos els arts. 4 i 10 dels Estatuts del Consorci segons els quals, és competència de 
l’Assemblea General l’aprovació de la plantilla així com que, donat el caràcter d’ens 
públic local del Consorci la legalitat d’aplicació és la que ve determinada per les normes 
invocades als paràgrafs precedents. 
 
Vistos els articles 283.4 del Decret legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 28 del decret 214/1990, 
de 30 de juliol, esmentats, els quals estableixen que la plantilla integrada en la forma 
ja explicada, un cop aprovada per L’Assemblea General, s’ha de publicar íntegrament, 
en el termini dels 30 dies següents, al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, i se n’han de trametre a la vegada còpies a l’Administració 
de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’any 2010 la situació econòmica d’aquest Consorci va començar, i s’ha prorrogat 
durant el 2011 i 2012, a ser molt negativa, ja que una gran part dels ingressos que 
s’obtenien provenien de subvencions i ajudes per part d’institucions públiques, les 
quals han estat inexistents o molt més escasses. Les xifres del Balanç de situació 



d’aquests exercicis registra aquesta evolució i concretament la liquidació del pressupost 
de 2011 del Consorci pel que fa al romanent líquid de tresoreria que és d’una xifra 
negativa de 10.339,56 €.Els estats comptables doncs acrediten i quantifiquen els 
problemes econòmics d’aquest ens. D’altra banda la minva d’ingressos comporta també 
una reducció de l’activitat consistent en actuacions finançades amb aportacions i 
subvencions majoritàriament públiques. 
  
Aquesta situació econòmica aboca necessàriament, entre altres mesures per a fer-hi 
front,  a efectuar ajustos en matèria de personal com la no renovació de contractes 
que fineixen i en aquest ordre de coses es considera necessari per les  raons 
exposades l’amortització de la plaça de Directora de Projectes.  
Per aquest motiu i en exercici d’allò previst al capítol V, en concret dels Articles 21 
apartat c)  respecte de les atribucions de gerència i 13 apartat l) de les atribucions del 
Consell de Govern), el President i el Gerent han  formulat  la proposta d’acomiadament 
per causes objectives  de naturalesa econòmica condicionada a la prèvia l’amortització 
de la plaça de direcció de projectes de la plantilla per a l’any 2013 del Consorci Alba-
Ter, i amb efectes del 28 de febrer de 2013, data per considerar ultimats els projectes 
que estan finalitzant. 
 
En justificació també de les dificultats econòmiques del moment, i les previsions de 
menors ingressos pel 2013, i havent-ne parlant anteriorment el President del Consorci, 
el Vice-President 1er (representant polític delegat de les qüestions administratives i 
econòmiques) i el Gerent, es va traslladar en data 17 de desembre la proposta als 
treballadors del Consorci, manifestant-hi conformitat, de modificació de la plantilla 
actual que comporta  també reducció de la dedicació  en la resta de places en els 
percentatge que per a cadascuna es recull.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Prestar conformitat a la plantilla de personal del Consorci Alba-Ter per a 
l’exercici pressupostari de l’any 2013, integrada per les places en què s’integra el 
personal del Consorci, amb la seva denominació i el nombre de places que les 
constitueixen i el grup a què pertanyen amb les modificacions de dedicació i 
amortització que es recullen als antecedents i sotmetre-la a l’assemblea per la seva 
prèvia i preceptiva aprovació, tal com segueix: 
 

N. Denominació Grup Plaça 
 
Vacant  Observacions 

  PERSONAL EVENTUAL     
 

  

1 Gerent A1 1 
0 40% dedicació 

  PERSONAL LABORAL FIX     
 

  

2 Directora de projectes A1 1 

 
 
0 

Amortització a 
efectes 

28/02/2013 

  PERSON.LABOR.TEMPORAL     
 

  

3 Administrativa C1 1 
 
0 80% dedicació 

4 Tecnic desenvolupament territorial A2 1 
 
0 60% dedicació 

5 Comunicació A2 1 
 
0 80% dedicació 

 
 



Segon.- Disposar que les reducció de les dedicacions que s’hi preveuen siguin 
efectives una vegada aprovada la plantilla per l’Assemblea del Consorci.  
 
Tercer.- Disposar l’acomiadament per causes objectives per les raons exposades als 
antecedents de l’empleada que ocupa la plaça  a amortitzar una vegada aprovada la 
plantilla per l’Assemblea del Consorci que recull la modificació de l’esmentada 
amortització i condicionada a aquesta aprovació. 
 
El Sr. Pere Pujolràs comenta que entén perfectament la proposta en moments de crisi  
i davallada d’ingressos com l’actual, però que cal un bon plantejament de futur, tement 
que això no condicioni el projecte pels anys vinents, ja que cal assegurar que el mínim 
que s’ha de mantenir és una estructura per poder fer front als projectes que han de 
ser realitat. També es pregunta si el Gerent manté el compromís malgrat la forta 
reducció de jornada, atès que seria lògic pensar que podria no mantenir-lo.  
 
El Gerent es referma que manté el compromís per acabar els projectes existents i 
manté tota la voluntat de seguir treballant per trobar nous projectes i nou 
finançament.  
 
El President explica que la intenció és ben clara: seguir apostant amb pas ferm pel 
Consorci, però garantint que es podrà pagar als treballadors l’any 2013. I, si més 
endavant es troben noves fonts de finançament, s’ampliarien jornades i es farien noves 
contractacions però, tal i com ha dit el Vice-President 1er, per capítol 2 i no pas per 
capítol 1.  
 
El Vice-President 1er també recolza aquesta opinió, que és una mesura necessària, per 
seguir donant suport als Ajuntaments amb l’existència i feina feta des del Consorci. Al 
mateix temps, diu que alguns Ajuntaments importants, a través de tècnics, podrien 
recolzar algunes preparacions de projectes i convocatòries a l’equip tècnic del Consorci. 
 
El Sr. Gaietà Garcia comenta que cal explicar bé la decisió perquè la resta 
d’Ajuntaments ho entenguin. Està d’acord amb el planteig fet pel Vice-President 1er 
que aquesta mesura feta ara, amb temps, pot evitar que, en el supòsit que 
s’intensifiqui la davallada d’ingressos o fins i tot sigui una realitat la llei que preparada 
el Govern Central sobre administracions, això pugui evitar aportacions addicionals dels 
Ajuntaments per haver de fer front a possibles acomiadaments en el futur. En 
l’actualitat, però, coincideixen que és millor fer-ho d’aquesta manera, ara que s’és a 
temps a fer un ajustament proporcionat a les condicions actuals. 
 
El Sr. Josep Rafús comenta que és bo fer aquest canvi de model, apostant per una 
estructura ajustada a la realitat, suficient per buscar projectes i, si es dóna el cas que 
aquests arriben, fer nous contractes per projectes, és a dir, vinculats a una obra i 
serveis concrets i no pas creixent en estructura. 
 
El Sr. Genís Dalmau recolza la mesura, i comenta que reduir capítol 1 és bo per 
mantenir la viabilitat econòmica, i que també pot ser-ho per poder tenir majors 
justificacions de despeses en alguna tipologia de projectes. 
 
El Sr. Pere Lluís Garcia comenta que és important potenciar la imatge que amb aquesta 
decisió farem els manteniments d’allò que tenim, seguint amb el funcionament bàsic 
però acollint-nos a tot allò que puguem. 



 
La Sra. Marta Payeró recolza la mesura, que diu que és necessària i evident, veient les 
condicions actuals, però que això no treu que el futur del Consorci estigui encara ple 
d’oportunitats, vistos els molts projectes que hem presentat i la feina que hem fet en el 
sector privat.  
 
El Sr. Pere Prat, lligat amb el planteig que comenta la Sra. Payeró, diu que la línia de 
finançament privada ha estat important aquest any, arribant a fer possible que es 
compti amb més de 70.000 € (un 37%) del pressupost per l’any vinent que prové de 
l’empresa privada. 
 
Finalment, havent fet explícit l’agraïment de tot el Consell de Govern als serveis 
prestats per part dels treballadors, en especial a Dolors Roset i Estel Sleep, i sense més 
comentaris, s’aprova per unanimitat la proposta, la qual haurà de ser ratificada per 
l’assemblea. 
 
 
6.- INFORME DE GERÈNCIA 
 

 
El Gerent explica que, segons 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. 
 
És per això que s’emet la següent relació de visites, reunions, assistència a jornades i 
entrevistes, amb el qual el gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu Latorre, informa de 
la seva gestió als membres del Consell de Govern que se celebra a Ripoll, el dia 21 de 
desembre (període comprès entre 19 de novembre de 2012 i 20 de desembre de 
2012). 
 

 19 de novembre, 11h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Lluís Solé, interventor, per 
definir temes de pressupost per l’any 2013. 

 20 de novembre, 12h. Salt. Reunió amb la Sra. Ester Batlle, per l’inventari de 
les fonts de la Ruta del Ter 

 20 de novembre, 12h. Salt. Visita amb el Sr. Ivan Bustamante a les obres del 
Projecte Life a La Maçana 

 21 de novembre, 11h. Salt. Visita amb el Sr. Antoni Arimany d’Arico Forest i el 
Sr. Ivan Bustamante a les obres del Projecte Life a La Maçana. 

 21 de novembre, 13h. Salt. Reunió amb el Sr. Pere Prat, Vice-president 1er i els 
treballadors de Salt. 

 21 de novembre, 14h. Sarrià de Ter. Dinar i posterior Consell de Govern del 
Consorci del Ter amb tots els representants polítics que l’integren. 

 22 de novembre, 9h. Girona. Reunió al parc científic amb la Sra. Àfrica Masó en 
relació a la proposta per part de Dipsalut. 

 23 de novembre, 12h. Manlleu. Reunió amb l’Interventor i el Sr. Pere Prat, Vice-
president 1er en relació a temes de pressupost pel 2013. 

 26 de novembre, 14h. Barcelona. Reunió a La Pedrera, amb la Fundació CX i els 
Srs. Josep Capellà, Ignasi Capellà, Miquel Rafa, Ricard Losarcos i Oriol Granyer. 

 10 de desembre, 11h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Lluís Solé, interventor, per 
definir temes de pressupost per l’any 2013. 



 12 de desembre, 13h. Manlleu. Reunió amb el Vice-president 1er, Sr. Pere Prat, 
per tema de plantilla i pressupost. 

 12 de desembre, 14h. Ripoll. Reunió amb el President i el Vice-president 1er 
per tema de plantilla i pressupost. 

 13 de desembre, 9:30h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Lluís Solé, interventor, per 
definir temes de pressupost per l’any 2013. 

 17 de desembre, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Pere Prat, Vice-president 1er per 
qüestions de personal i plantilla. 

 17 de desembre, 11h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Lluís Solé, interventor, per 
definir temes de pressupost per l’any 2013. 

 18 de desembre, 16h. Girona. Realització d’una xerrada en el marc del Màster 
sobre l’aigua a la Universitat de Girona. 

 
Paral·lelament a les reunions, visites, assistència a jornades tècniques, presentacions, 
etc, el gerent ha coordinat les tasques tècniques, econòmiques i administratives durant 
aquest període, fent especial èmfasi a la preparació de l’assemblea i a la definició dels 
pressupostos i plantilla pel 2013. 
 

Manlleu, 18 de desembre de 2012 
 

S’aprova sense cap intervenció. 
 

11.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
 
Informacions diverses: 

 
a) Preparació de Assemblea: Es parla de com es faran les intervencions a 

l’assemblea.  
 

 
12.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
No se n’hi presenta cap. 
 

13.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 19:00h 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     Jordi Munell i Garcia  
 
 


