Expedient: 79/18
Procediment: Aprovació convocatòria
CERTIFICAT
Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci del Ter, CERTIFICO que en data 19
de juliol de 2018 el Consell de Govern ha aprovat per unanimitat dels membres
assistents, entre d’altres, l’acord, que es transcriu següent:

“APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DESTINADA ALS ENS MEMBRES DINS EL MARC
DEL PROJECTE “ADAPTA EL RIU. EL TER, UN RIU INCLUSIU” DE L’OBRA SOCIAL “LA
CAIXA”

Motivació
En l’exercici anterior, es va arribar a un acord amb l’Obra Social “La Caixa”, a través d’un ajut
per a la millora dels espais fluvials en termes d’accessibilitat, en el marc del projecte “Adapta el
riu. El Ter, un riu inclusiu”. Enguany, s’ha pogut donar continuïtat a aquest acord.
En aquest sentit i per tal de garantir la publicitat, la transparència i la pública concurrència, es
considera oportú aprovar unes bases i la convoctòria d’aquests ajuts. En tot allò no regulat en
les bases i la convocatòria es regirà per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el reglament que la desenvolupa.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al Consell de Govern en aplicació
dels estatuts publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 19 de novembre
de 2015, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015.
Disposició
El Consell de Govern resol:
Primer. Aprovar la convocatòria d’ajusts destinats als ens membres del Consorci dins del marc
del projecte “Adapta el Riu. El Ter, un riu inclusiu” de l’obra social “La Caixa”, que s’ajunta a
continuació:

CONVOCATÒRIA D’AJUT PER A L’ADEQUACIÓ D’UNA ACTUACIÓ DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL
RIU TER

1. Objecte
El Consorci del Ter ha signat un acord amb l’Obra Social “la Caixa” per a finançar una actuació en algun dels municipis
de la seva conca, amb la finalitat de fer una actuació de millora de l’accessibilitat al riu i per fomentar l’ús sostenible de
l’espai fluvial. Aquesta té com a principal objectiu apropar la ciutadania, i més en concret aquella que pateix algun
problema de mobilitat o de discapacitat, al medi natural del riu Ter.
2. Beneficiaris
Seran beneficiaris tots els ajuntaments que estiguin consorciats en data 31 d’octubre de 2018, que estiguin al corrent
de pagament de la corresponent quota.
3. Actuacions subvencionables
Totes aquelles actuacions que estiguin vinculades amb el riu Ter o afluents i que tinguin com a finalitat primera
l’accessibilitat al riu, o condicionament d’espais fluvials d’accés públic per a persones amb mobilitat reduïda.
No seran subvencionables les despeses de personal.
4. Import de la subvenció
La dotació total de la subvenció serà de 2.000 €, IVA inclòs, i serà compatible amb altres subvencions o ajuts sempre i
quan provinguin d’administracions públiques. La suma de les diferents subvencions en les actuacions no podrà ser
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superior al cent per cent del cost del projecte, motiu pel qual s’haurà d’emetre la corresponent declaració i certificació
d’aquest extrem.
5. Sol·licitud de concórrer a la subvenció
Per participar en la convocatòria d’aquest ajut l’Ajuntament haurà de presentar al Consorci del Ter la sol·licitud a través
de tramesa genèrica a partir de la plataforma de les administracions públiques catalanes (EACAT), abans del dia 31
d’octubre de 2018. A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:
5.1. Memòria descriptiva de les actuacions a portar a terme, ha d’incloure fotografia de l’espai i/o element on es
vol fer l’actuació
5.2. Plànols de situació: mapa topogràfic o ortofotomapa a escala 1/10.000 o 1/5.000 on estigui definida
clarament l’àrea d’actuació
5.3. Pressupost
5.4. Cèdula cadastral i plànol cadastral de totes les parcel·les i subparcel·les cadastrals en les quals es vol
actuar
5.5. Autorització signada pel propietari de la finca, en cas que l’actuació s’hagi de desenvolupar en una finca de
titularitat privada
5.6. Compromís de manteniment de la funció que es desprèn de l’actuació proposada, en els terrenys i/o
elements determinats, durant un període mínim de 10 anys (propietaris i ajuntament)
5.7. Designació de la persona responsable (tècnic / polític) de l’actuació i dades de contacte
6. Criteris de valoració.
De la totalitat de projectes presentats, es valoraran els següents aspectes:
6.1 Actuació en espais vinculats a façana urbana o en espais amb continuïtat a traçats i itineraris ja existents.
Justificació de l’interès recreatiu i accés a l’indret (2 punts)
6.2 Coherència amb la gestió de l’espai fluvial contigu (1 punt)
6.3 Idoneïtat de l’espai fluvial per a l’accessibilitat pública. Justificació dels destinataris, usuaris o beneficiaris previstos
(1,5 punts)
6.4 Idoneïtat de l’espai fluvial per a la interpretació dels seus elements naturals. Justificació dels valors naturals i
patrimonials existents a l’entorn (1,5 punts)
6.5 Instal·lació d’elements de suport i interpretació del medi natural i el paisatge, adreçades a persones amb diferents
graus de discapacitat (aguaits, panells, rètols, plafons tàctils, elements sonors, etc.) (2 punts)
6.6 Cost total de l’actuació i cofinançament per part de l’Ajuntament (de forma proporcional al seu pressupost) (2
punts)
Els serveis tècnics del Consorci proposaran al Consell de Govern una proposta d’ajudicació dels ajuts objecte
d’aquesta convocatòria.
7. Òrgan competent per resoldre els ajuts
El Consell de Govern resoldrà en sessió ordinària de data 15 de novembre de 2018, atorgant al projecte presentat pel
corresponent ajuntament que hagi obtingut major valoració segons els criteris recollits en aquesta convocatòria.
8. Bestreta
L’ajuntament que hagi resultat beneficiari de la subvenció podrà sol·licitar una bestreta de l’import de la mateixa tan bon
punt s’hagi notificat la resolució.
9. Justificació
Per tal de justificar l’ajut serà necessari presentar al Consorci la documentació acreditativa d’haver realitzat el projecte
presentat, i en concret es presentarà:
•
Certificació emesa pel secretari/ària o secretari/ària interventor/a mitjançant la qual s’acrediti la despesa
realitzada i que efectivament ha estat satisfeta al contractista.
•
Memòria tècnica acreditativa de la realització de l’actuació subvencionada.
•
Certificació emesa pel secretari/ària, interventor/a o secretari/ària interventor/a acreditatiu que la suma de les
subvencions rebudes pel projecte finançat no supera la despesa realitzada.
•
Certificat acreditatiu que la publicitat i difusió de l’execució de l’actuació ha inclòs el recolzament del Consorci
del Ter i Obra Social La Caixa.

Segon. Donar publicitat de la convocatòria a través de la pàgina web del Consorci.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor
Joaquim Roca Ventura a signar tots i cadascun dels documents necessaris per a dur a terme
els anteriors acords.”
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I perquè així consti i als efectes oportuns, expedeixo aquesta certificació,
reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament
Entitats Locals, per ordre i amb el vist i plau del president, senyor Joaquim
Ventura, a Manlleu el dia 23 de juliol de 2018.
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