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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN 
 

Identificació de la sessió  
Lloc: Salt – Factoria Coma Cros  
Data: 16 de febrer de 2022 
Hora inici:13:15 hores 
Hora final: 14:37 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
 
Assistents 
Ajuntament de Girona: Sr. Martí Terés i Bonet 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Àlex Garrido Serra, Vicepresident Primer 
Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm: Sr. Joan Ramon Veciana, Vicepresident Segon 
Ajuntament de Girona: Sr. Martí Terés Bonet, Videpresident Tercer 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joaquim Colomer Cullell, Vocal. 
Ajuntament de Salt: Anna Fusté Pujol, Vocal. 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Ramon Roqué  Riu, Vocal. 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis, Sr. Pere Pujolràs Feixas, Vocal. 
Ajuntament de Setcases: Sr. Carles Fernández Amer, Vocal 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Maria Pilar Valls Fibla, Vocal. 
 
Absents amb justificació 
Ajuntament de Verges: Sra. Núria Roca Puigdemont, Vicepresidenta Tercera 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sra. Verònica Ruiz Leiva, Vocal 
Ajuntament d’Anglès: Sr. Jordi Pibernat Casas, Vocal 
 
Absents sense justificació 
Cap 
 
Presidenta 
Martí Terés i Bonet 
 
Directora 
Teia Puigvert Picart 
 
Secretari interventor 
Sr. Gerard Soldevila Freixa 
 
Delegacions 

- No n’hi ha. 
 
 
 
 
 
Convocatòria i quòrum 

Els membres del Consell de Govern han estat convocats en temps i forma, no havent cap 
impediment legal per a dur a terme la celebració del Consell, i una vegada comprovada 
l’assistència es deixa constància del suficient quòrum per a iniciar el Consell de Govern, quòrum 
que es manté en el transcurs de la sessió.  
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Desenvolupament de la sessió 

Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents: 
 
Ordre del dia 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió del Consell de Govern de 17 de novembre de 
2021. 

2. Ratificació de Decrets de Presidència  
3. Donar compte del Decret de Presidència d’aprovació de la liquidació de 2021.  
4. Aprovació inicial del projecte “Actuacions de conservació de fauna fluvial amenaçada 

al Baix Ter 2022-2023”. 
5. Aprovació inicial del Projecte de millora (de la senyalització) de la Ruta del Ter a la 

comarca d’Osona.  
6. Aprovació inicial del projecte “Actuacions de conservació dels espais fluvials en 

custòdia al riu Ter a Torelló i Borgonyà” 
7. Aprovació de l’ expedient de contractació referent al manteniment dels itineraris dels 

espais en custòdia del Baix Ter. 
8. Aprovació de l’ expedient de contractació referent al manteniment de l’espai de les 

Deveses d’en Bru. 
9. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Ripoll referent a les 

tasques de secretaria intervenció per a l’exercici 2022.  
10. Aprovació de la sol·licitud de subvenció directa al  Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural per a l’anualitat 2022.  
11. Al·legacions al Projecte de Decret del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 

Catalunya per al període 2022-2027 i al Programa de Mesures del Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2022-2027. 

12. Informe de Direcció. 
13. Mocions o temes per urgència  
14. Precs i preguntes 

 
La directora del Consorci, Teia Puigvert, 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 del Ter. Salt, 16 de febrer de 2022” i que recull la informació relativa a cada punt de 
l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ DEL CONSELL DE GOVERN DE 17 
DE NOVEMBRE DE  2021. 
 
Sotmesa a aprovació l’acta de la darrera sessió del Consell de Govern de data 17 de novembre 
de 2021, l’acta queda aprovada per unanimitat dels membres assistents a la reunió, sense 
esmenes. 
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2.- RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
El Consell de Govern ha de ratificar els Decrets de Presidència signats pel president Martí Terés 
i Bonet, corresponents al període entre el dia 1 de novembre de 2021 i el dia 31 de desembre 
de 2021, que s’adjunten amb un annex. En total s’han signat 7 decrets. 
 
Consta en l’annex de la documentació del Consell de Govern els diferents decrets a ratificar. 
 
S’aprova per unanimitat dels membres del Consell de Govern presents la ratificació dels decrets 
esmentats. 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DE 2021.  
 
Per tal de donar compliment a allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter, i 
d’acord amb allò establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es procedeix a donar compte de la 
liquidació de l’exercici 2021, resolució que es transcriu, literalment, a continuació: 

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Elaborada la liquidació del pressupost del Consorci del Ter a 31 de desembre de l’exercici de 2021 s’obté el resultat 
següent: 
 
1. Respecte al pressupost de despeses 

 
2. Respecte al pressupost d’ingressos 
  

  Pressupost inicial Pressupost definitiu Drets reconeguts nets Recaptació líquida Cobraments pendents 

Cap. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap. 4 279.492,08 304.112,19 296.366,83 236.887,82 59.489,01 

Cap. 5 0,01 
 

0,01 0,00 0,00 0,00 

Cap. 7 10.000,00 12.472,58 4.683,34 1.587,55 3.095,79 

Cap.8 0,00 12.136,59 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 289.492,09 328.721,37 301.050,17 238.465,37 62.584,80 
 
 

  Pressupost inicial Pressupost definitiu Obligacions reconegudes Pagaments líquids Obligacions pendents 

Cap. 1 190.182,62 189.482,62 170.823,16 167.319,41 3.503,75 

Cap. 2 82.259,47 114.382,36 93.898,53 85.053,51 8.845,02 

Cap. 3 400,00 1.100,00 664,59 664,59 0,00 

Cap. 4 2.650,00 2.650,00 2.273,68 2.273,68 0,00 

Cap. 6 14.000,00 21.106,39 19.372,03 19.182,08 189,95 

TOTAL 289.492,09 328.721,37 287.031,99 274.493,27 12.538,72 
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3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

+ Drets reconeguts nets 301.050,17 

– Obligacions reconegudes netes 287.031,99 

RESULTAT PRESSUPOSTARI: 14.018,18 

+  Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per            despeses generals 
 

6.047,07 

+  Desviacions negatives de finançament 16.339,70 

–  Desviacions positives de finançament 0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 36.404,95 

 
 
4. Romanent de tresoreria: 
 
 

Fons líquids 97.504,74 
Pendent de cobrament pressupost corrent 62.584,80 
Pendent de cobrament exercicis tancats 34.755,78 
Pendent de cobrament NP 17,42 
- Cobrament pendent d’aplicar 0,00 
Pendent de  cobrament net 97.358,00 
Pendent de pagament pressupost corrent 12.538,72 
Pendent de pagament exercicis tancats 0,00 
Pendent de pagament NP 6.895,96 
- Pag. Pendent d’aplicar 0,00 
Pendent de pagament net 19.434,68 
Romanent previ 175.428,06 
Prov. Insolvències 8.688,95 
Romanent amb finançament afectat 68,47 

Procedent d’ingressos corrents 68,19 
Procedent d’ingressos de capital 0,28 

Romanent per a despeses generals 166.670,64 
 
FONAMENTS DE DRET 

1. Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. (TRLRHL) 

• Article 165.1: Compliment del principi d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a la LGEP. 
• Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la liquidació. 
• Article 193.4 i 5: Donar compte al Ple i tramesa a Administració de l'Estat i a la de la Comunitat 

autònoma. 
 

2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en matèria pressupostària. 
• Articles 89, 90 i 91: Data, tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació del pressupost. 
• Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la liquidació del pressupost.  

 
3. Ordre EHA/1781/2013, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model normal de 

comptabilitat local. 
 

4. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
• Article 3: Principi d’estabilitat pressupostària. 
• Article 4: Principi de sostenibilitat financera. 
 

Per tant, tenint en compte els anteriors antecedents i fonaments de dret i vist l’informe de la intervenció,  
 
HE RESOLT: 
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Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci del Ter corresponent a l’exercici 2021 que figura a la part 
d’antecedents. 
 
Segon.- Donar-ne compte al Consell de Govern i a la propera assemblea que es celebri. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a l’Ajuntament de Girona, per tal que facin els tràmits 
pertinents. “ 

 
El Consell de Govern en quedarà assabentat 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DE FAUNA 
FLUVIAL AMENAÇADA AL BAIX TER 2022-2023” 
Motivació 
Anualment el Consorci del Ter presenta una proposta a la Diputació de Girona en el marc de la 
convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni 
natural per a Consorcis gestors d'espais d'interès natural. Per tal de concórrer a la subvenció cal 
redactar i presentar una memòria o projecte detallant les actuacions a desenvolupar.  
La proposta d’ enguany vol posar de relleu la fauna fluvial amenaçada, especialment els amfibis 
i la tortuga d’estany; la regulació d’accessos als espais en custòdia del Consorci del Ter i 
contribuir a la sensibilització de la població i escolars.  
Així doncs es planteja: 

- La millora de les poblacions d’amfibis als diferents espais en custòdia que gestiona el Consorci del 
Ter: millora, manteniment i creació d’hàbitats. També el seguiment de les poblacions d’amfibis.  

- La millora dels hàbitats de tortuga d’estany i el seguiment de les seves poblacions, així com el 
control de competidors (tortugues exòtiques invasores). 

- Contribuir al control de visó americà que amenaça diverses espècies de fauna fluvial amenaçada.   
- Regular l’accés rodat i pedestre a les finques en custòdia.  
- Senyalització divulgativa i materials educatius de fauna fluvial amenaçada.  

La proposta preveu actuacions a diversos indrets de Riberes del Baix Ter, espais en custòdia i 
altres espais del domini públic hidràulic d’aquest espai natural protegit.  
El projecte redactat pels serveis tècnics del Consorci del Ter, denominat “Actuacions de 
conservació de fauna fluvial amenaçada al Baix Ter 2022-2023 ascendeix a la quantitat de  
70.860,73 euros (IVA inclòs). 
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 235.2.c) 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, i l’article 37.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels Ens Locals de Catalunya, correspon exposar al públic el projecte per un termini de trenta 
dies a comptar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Durant 
aquests dies es podrà consultar l’expedient i presentar les al·legacions, objeccions, i/o 
reclamacions que es considerin oportunes. Finalitzat aquest termini esdevindrà aprovat 
definitivament en el supòsit que no es presentin al·legacions, sense necessitat d’ulterior acord. 
 
La competència per a l’adopció d’aquest acord li correspon al Consell de Govern d’acord amb 
allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i Butlletí Oficial de la Província de  Girona de data 30 de setembre de 
2020, ambdós. 
 
 
Disposició 
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El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte denominat denominat “Actuacions de conservació de 
fauna fluvial amenaçada al Baix Ter 2022-2023” redactat pels serveis tècnics del Consorci, i que  
ascendeix a la quantitat de 70.860,73 euros (IVA inclòs). 
 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, per tal que durant el termini de trenta dies hàbils els interessats 
i interessades puguin examinar l’expedient i efectuar en el citat termini les al·legacions, 
objeccions i/o reclamacions que considerin convenients. 
 
Tercer. Sol·licitar, si s’escau, els informes preceptius i necessaris per a dur a terme l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 
Quart. Aprovar definitivament el projecte denominat “Actuacions de conservació de fauna fluvial 
amenaçada al Baix Ter 2022-2023” redactat pels serveis tècnics del Consorci, i que  ascendeix 
a la quantitat de 70.860,73 euros (IVA inclòs), en el supòsit que transcorregut el termini 
d’informació pública no s’han presentat al·legacions, objeccions i/o reclamacions, i una vegada 
havent obtingut els informes sectorials preceptius, en el supòsit que transcorregut el termini 
d’informació pública no s’han presentat al·legacions, objeccions i/o reclamacions, i una vegada 
havent obtingut els informes sectorials preceptius, que no impliquin una modificació substancial 
del projecte.  
 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Martí Terés i Bonet a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a 
terme els anteriors acords. 
 
Votació 
Sotmesa a proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres que assisteixen al Consell 
de Govern. 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA (DE LA SENYALITZACIÓ) DE LA 
RUTA DEL TER A LA COMARCA D’OSONA.  
Motivació 
La Ruta del Ter és una ruta creada pel Consorci del Ter que enllaça dos pols d’atracció turística 
com són els Pirineus i la Costa Brava, mitjançant un itinerari que ressegueix el curs del riu Ter i 
que travessa cinc comarques de Catalunya. La definició dels traçats inicials de la Ruta del Ter 
es va fer durant els anys 2005-2006, posteriorment es van executar alguns projectes de millora 
del traçat i la senyalització de la ruta sobre el terreny. Al llarg dels anys s’han anat introduint 
modificacions als traçats aprovats inicialment per tal d’anar resolent punts negres de connectivitat 
i tot adaptant-se a traçats i infraestructures existents o de nova creació i  a les demandes del 
territori d’incorporació de canvis.  
En diferents reunions amb actors del territori sorgeix la necessitat de revisar els traçats de la 
Ruta del Ter i anar incorporant nous traçats adequats a les infraestructures existents, als nous 
projectes que han sorgit al llarg dels anys i a les condicions del terreny, ja siguin per modificacions 
causades per fenòmens naturals o per canvis de titularitat o noves construccions, etc. sobre el 
territori.  
El febrer de 2021 es va sol·licitar el recurs Redacció de projectes de senyalització turística 
inclosos a la xarxa de mobilitat de la convocatòria Xarxa de Governs Locals 2021 de la Diputació 
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de Barcelona per revisar els traçats i fer una nova proposta de senyalització de la Ruta del Ter a 
Osona.  
A finals de 2021 es va rebre de la Diputació de Barcelona el “Projecte de millora de la Ruta del 
Ter a la comarca d’Osona”, redactat per l’Oficina tècnica de turisme de la DIBA i que ascendeix 
a 21.652,95 € (IVA inclòs).  
Els serveis tècnics del Consorci del Ter han emès Informe favorable amb condicions a aplicar 
durant la fase d’execució de l’actuació.  
 
INFORME TÈCNIC DELS SERVEIS TÈCNICS DEL CONSORCI DEL TER EN RELACIÓ AL PROJECTE DE 
MILLORA DE LA RUTA DEL TER A LA COMARCA D’OSONA  
 
ANTECEDENTS 
La Ruta del Ter és una ruta creada pel Consorci del Ter que enllaça dos pols d’atracció turística com són els Pirineus 
i la Costa Brava, mitjançant un itinerari que ressegueix el curs del riu Ter i que travessa cinc comarques de Catalunya. 
La definició dels traçats inicials de la Ruta del Ter es va fer durant els anys 2005-2006. La Ruta del Ter passa per 
camins, GR, PR, vies verdes, pistes forestals..., en definitiva, per traçats ja existents.  
Al llarg dels anys s’han anat introduint modificacions als traçats aprovats inicialment per tal d’anar resolent punts 
negres de connectivitat i tot adaptant-se a traçats i infraestructures existents o de nova creació i a les demandes del 
territori d’incorporació de canvis.  
En diferents reunions amb actors del territori sorgeix la necessitat de revisar els traçats de la Ruta del Ter i anar 
incorporant nous traçats adequats a les infraestructures existents, als nous projectes que han sorgit al llarg dels anys 
i a les condicions del terreny, ja siguin per modificacions causades per fenòmens naturals o per canvis de titularitat o 
noves construccions, etc. sobre el territori. Actualment s’estan promovent i desenvolupant nous projectes al territori 
(Exemples: via ciclista del Ter, InterCatalunya, secrets de les vies verdes, etc.) i cal treballar de manera consensuada 
amb els actors del territori per tal de racionalitzar els traçats i la senyalització de les rutes existents.  
El febrer de 2021 es va sol·licitar el recurs Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de 
mobilitat de la convocatòria Xarxa de Governs Locals 2021 de la Diputació de Barcelona per revisar els traçats i fer 
una nova proposta de senyalització de la Ruta del Ter a Osona.  
 
OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’objectiu del projecte és l’actualització i millora de la Ruta del Ter al seu pas per la comarca d’Osona. Aquesta 
actualització se centra en dos àmbits. D’una banda la senyalització de la xarxa de mobilitat al llarg del recorregut, tant 
a peu com en bici; i de l’altra de la senyalització pròpia de la Ruta del Ter igualment en les seves dues variants, a peu 
i en bicicleta. 
 
INFORME 
Vista la documentació rebuda el dia 27/01/2022 a través del tràmit de Comunicació general per part de l’Oficina Tècnica 
de Turisme de la Diputació de Barcelona (DIBA), amb referència al número d’expedient  “202110029953” consistent 
en l’actuació “Millora de la Ruta del Ter a la comarca d’Osona” del recurs “Redacció de projectes de senyalització 
turística inclosos a la xarxa de mobilitat” de la convocatòria “Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021” del 
Pla de mandat 2020-2023, redactat pel Cap de la Unitat d’Infraestructures Turístiques de la DIBA, Albert Martin 
Llavaneres, 
 
S’informa que el contingut del document:  
1. Introducció  
1.1. El Model de l’Oficina Tècnica de Turisme  
2. Teoria de desenvolupament de la xarxa  
2.1. Mobilitat i senyalització en xarxa  
2.1.1. Concepte de Xarxa  
2.1.2. Del criteri local al general  
2.1.3. Eixos de la Xarxa  
2.1.4. Rutes dins la xarxa  
2.1.5. Com utilitzar-la  
2.2. Formes de senyalitzar  
2.2.1. Senyalització Vertical  
2.2.2. Senyalització Horitzontal  
2.2.3. Senyalització per mobilitat itinerària a peu o no motoritzada  
2.2.4. Plaques direccionals  
2.2.5. Placa de continuïtat  
2.2.6. Senyalització rutes (si s’escau)  
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2.2.7. Continguts de les plaques  
2.2.8. Toponímia  
3. Memòria  
3.1. Antecedents  
3.2. Objectiu  
3.3. Xarxa de mobilitat comarcal  
3.4. La Ruta del Ter dins la xarxa  
3.4.1. Tram nord  
3.4.2. Tram central  
3.4.3. Tram sud-est  
3.5. Ruta del Ter i Vora Ter  
3.6. Senyalització  
3.6.1. Estat actual  
3.6.2. Senyalització de la xarxa  
3.6.3. Senyalització en el Parc  
3.6.4. Senyalització de la Ruta del Ter  
4. Amidaments i Pressupost  
4.1. Amidaments  
4.2. Pressupost senyalització  
5. Annex  
5.1. Plaques a instal·lar  
5.2. Cartografia 
 
La senyalització de la Ruta del Ter, en tot el seu traçat des del naixement fins a la desembocadura i tant a peu com 
en bicicleta, es realitza mitjançant plaques de 10X10 cm de material no metàl·lic. El projecte proposa un canvi en el 
material i dimensions de les plaques del traçat en bicicleta i el compartit que s’han utilitzat fins ara per facilitar el 
seguiment als ciclistes ja que es millorarà la visibilitat. Des de l’Oficina Tècnica de Turisme de la DIBA se suggereix la 
placa tipus B13Q (13x13 cm) metàl·lica. Aquest tipus de placa s’instal·la sobre una falca metàl·lica ancorada 
directament als suports. Pel que fa al traçat a peu, en el projecte no es considera necessari la utilització d’una placa 
B13Q, ja que l’usuari es mou a una velocitat sensiblement inferior que anant en bicicleta; aquest fet fa que disposi de 
més temps de pas al costat dels suports i per tant pot veure més fàcilment plaques de dimensions inferiors. Des de la 
DIBA, proposen, pels trams únicament senderistes, la placa T6 (6x6 cm), també metàl·lica. Des dels serveis tècnics 
es proposa, pel que fa a les mides de les plaques de la ruta senderista, que aquestes es mantinguin tal com s’han 
emprat habitualment, de 10x10 cm. 
 
En el projecte també es proposen dos canvis en el traçat. D’una banda, dins la trama urbana de Sant Quirze de Besora 
es recomana seguir recte pel Passeig del Ter en lloc de donar la volta pel Passeig de la Verneda (de fet, sobre el 
terreny ja està senyalitzat així, però no coincideix amb el track que marca pel Passeig de la Verneda). I d’altra banda, 
en un tram aigües avall de Manlleu, comprès entre Sant Miquel de la Guàrdia i el Meandre del Gelabert, on el recorregut 
inicialment passava arran de riu per un camí en mig del bosc de ribera, se suggereix seguir aquest tram pel camí que 
porta a la depuradora de Manlleu i que després enllaça amb la sortida del traçat original. Es considera que s’evitarien 
elevats costos de neteja i que possibles avingudes afectin el traçat. Examinat el citat projecte es conclou que la 
documentació que l’integra és complerta i els objectius i  les actuacions proposades s’ajusten a la línia d’actuació 
marcada pel Consorci del Ter, a excepció de la tipologia de plaques per a la senyalització de la ruta senderista.  
 
Pressupost 
El projecte de senyalització ascendeix a la quantitat de 21.652,95 euros (IVA inclòs).  
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CONCLUSIONS 
Informe favorable amb condicions a aplicar durant la fase d’execució de l’actuació:  
Les plaques de la ruta senderista hauran de fer 10x10 cm, no pas 6x6 cm com proposa el projecte.  
La seva execució s’ha sol·licitat dins la convocatòria de la Diputació de Barcelona “Catàleg 2021-2023: Xarxa de 
Governs Locals 2021” a través del recurs “Execució de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de 
mobilitat turística”. 
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 235.2.c) 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, i l’article 37.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels Ens Locals de Catalunya, correspon exposar al públic el projecte per un termini de trenta 
dies a comptar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Durant 
aquests dies es podrà consultar l’expedient i presentar les al·legacions, objeccions, i/o 
reclamacions que es considerin oportunes. Finalitzat aquest termini esdevindrà aprovat 
definitivament en el supòsit que no es presentin al·legacions, sense necessitat d’ulterior acord. 
 
El Consorci del Ter és el promotor i gestor de la Ruta del Ter, motiu pel qual és procedent 
l’aprovació del projecte per part de l’òrgan competent. 
 
La competència per a l’adopció d’aquest acord li correspon al Consell de Govern d’acord amb 
allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 30 de setembre de 
2020, ambdós. 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte el “Projecte de millora de la Ruta del Ter a la comarca 
d’Osona”, redactat per l’Oficina tècnica de turisme de la DIBA i que ascendeix a 21.652,95 € (IVA 
inclòs), amb la incorporació de que les plaques de la ruta senderista hauran de fer 10x10 cm.  
 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que durant el termini de trenta dies hàbils els 
interessats i interessades puguin examinar l’expedient i efectuar en el citat termini les 
al·legacions, objeccions i/o reclamacions que considerin convenients. 
 
Tercer. Sol·licitar, si s’escau, els informes preceptius i necessaris per a dur a terme l’aprovació 
definitiva del projecte. 
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Quart. Aprovar definitivament el projecte el “Projecte de millora de la Ruta del Ter a la comarca 
d’Osona”, redactat per l’Oficina tècnica de turisme de la DIBA i que ascendeix a 21.652,95 € (IVA 
inclòs), en el supòsit que transcorregut el termini d’informació pública no s’han presentat 
al·legacions, objeccions i/o reclamacions, i una vegada havent obtingut els informes sectorials 
preceptius, en el supòsit que transcorregut el termini d’informació pública no s’han presentat 
al·legacions, objeccions i/o reclamacions, i una vegada havent obtingut els informes sectorials 
preceptius, que no impliquin una modificació substancial del projecte.  
 
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
Sisè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor Martí 
Terés i Bonet a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els 
anteriors acords. 
 
Votació 
Sotmesa a proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres que assisteixen al Consell 
de Govern. 
 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DELS ESPAIS 
FLUVIALS EN CUSTÒDIA AL RIU TER A TORELLÓ I BORGONYÀ” 
Motivació 
En l’àrea de patrimoni natural el Consorci del Ter té l’objectiu de recuperar espais naturals i 
paratges emblemàtics de les ribes fluvials per convertir l’eix fluvial en un corredor ecològic. En 
aquest sentit es porten a terme diversos projectes per conservar i gestionar les espècies de fauna 
i flora del riu Ter, així com preservar i millorar els seus hàbitats, especialment els boscos de 
ribera, els espais fluvials i les zones humides. D'alguns anys ençà el Consorci ha endegat una 
línia de treball basada en la conservació dels espais fluvials emmarcada en la custòdia fluvial, es 
disposa de diversos espais en custòdia que es gestionen directament i es col·labora amb els 
municipis consorciats amb espais en custòdia fluvial. Els valors naturals dels espais en custòdia 
prenen una major importància en els trams de ribera propers a nuclis urbans, com és el cas de 
Torelló i el de Borgonyà, i ofereixen un accés al medi natural de proximitat per als seus veïns. 
 
El febrer de 2021 es va sol·licitar el recurs Redacció de projectes de millora del patrimoni natural 
del Catàleg de serveis 2021 de la Diputació de Barcelona per redactar un projecte executiu que 
permeti la millora dels hàbitats de ribera i la regulació dels usos públics.  
 
A finals de 2021 es va rebre de la Diputació de Barcelona el projecte “Actuacions de conservació 
dels espais fluvials en custòdia al riu Ter a Torelló i Borgonyà” redactat per Vigué – Subirà, S.C.P 
i que ascendeix a 48.393,41 € (IVA Inclòs). 
Els serveis tècnics del Consorci del Ter han emès Informe favorable amb condicions a aplicar 
durant la fase d’execució de l’actuació.  
 
INFORME TÈCNIC DELS SERVEIS TÈCNICS DEL CONSORCI DEL TER EN RELACIÓ AL PROJECTE 
“ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS EN CUSTÒDIA AL RIU TER A TORELLÓ I 
BORGONYÀ” 
 
ANTECEDENTS 
En l’àrea de patrimoni natural el Consorci del Ter té l’objectiu de recuperar espais naturals i paratges emblemàtics de 
les ribes fluvials per convertir l’eix fluvial en un corredor ecològic. En aquest sentit es porten a terme diversos projectes 
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per conservar i gestionar les espècies de fauna i flora del riu Ter, així com preservar i millorar els seus hàbitats, 
especialment els boscos de ribera, els espais fluvials i les zones humides. D'alguns anys ençà el Consorci ha endegat 
una línia de treball basada en la conservació dels espais fluvials emmarcada en la custòdia fluvial, es disposa de 
diversos espais en custòdia que es gestionen directament i es col·labora amb els municipis consorciats amb espais 
en custòdia fluvial. Els valors naturals dels espais en custòdia prenen una major importància en els trams de ribera 
propers a nuclis urbans, com és el cas de Torelló i el de Borgonyà, i ofereixen un accés al medi natural de proximitat 
per als seus veïns. 
 
El febrer de 2021 es va sol·licitar el recurs Redacció de projectes de millora del patrimoni natural del Catàleg de serveis 
2021 de la Diputació de Barcelona per redactar un projecte executiu que permeti la millora dels hàbitats de ribera i la 
regulació dels usos públics.  
 
El mes de maig de 2021 es va concedir per part de la DIBA aquest recurs tècnic.  
 
OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El projecte preveu recuperar els valors naturals del bosc de ribera com a hàbitat, iniciant la transformació de les 
plantacions abandonades que trobem actualment cap a boscos amb arbres autòctons propis d’ambients riberencs i 
incrementar la seva resiliència i biodiversitat. Es preveu realitzar d’una manera progressiva, mantenint una estructura 
de bosc de ribera i modificant la seva composició arbòria, essent el projecte la primera de diverses intervencions 
necessàries en el futur. Amb la millora de l’hàbitat es pretén aconseguir la renaturalització de l’espai per a la flora i la 
fauna del curs mitjà del riu i, alhora, augmentar la qualitat ambiental i paisatgística de l’entorn del riu i així contribuir a 
la millora de la percepció com a espai natural i entorn saludable per part dels seus usuaris. 
 
L’objectiu principal del projecte és el de renaturalització del bosc de ribera al Riu Ter. La finalitat és augmentar el valor 
natural del bosc de ribera i recuperar les seves funcions d’hàbitat per a espècies vegetals i animals que en són pròpies.  
 
Objectius específics:  

- Objectiu 1: millorar el bosc de ribera com a hàbitat natural  
- Objectiu 2: transformació progressiva a un bosc autòcton  
- Objectiu 3: disminuir l’impacte ambiental d’activitats prèvies  

Actuacions:  
- Millora general de l’espai mitjançant la recollida de runes i deixalles. 
- Millora del bosc de ribera: tallada sanitària, potenciar arbres de futur i diversitat d’espècies; eliminació 

d’espècies al·lòctones (Acàcia (Robinia pseudoacacia), Negundo (Acer negundo), etc); eliminació de restes. 
Plantació complementària de diversificació. 

- Actuacions de conscienciació i conservació; instal·lació de caixes niu i plafons informatius. 
- Renaturalització del bosc de ribera: 

•  Renaturalització de plantacions de Pollancre (Populus nigra) abandonades (progressiva i  mantenint 
l’estructura de bosc de ribera). 

• Renaturalització de bosquets d’Acàcia (Robinia pseudoacacia). 
• Control i eliminació d’invasores. 
• Plantacions complementàries de substitució i de diversificació. 
• Control dels accessos de vehicles fins al riu mitjançant la col·locació de barreres permeables als 

vianants i bicicletes. 
 
INFORME 
 
A finals de 2021 es va rebre de la Diputació de Barcelona el projecte “Actuacions de conservació dels espais fluvials 
en custòdia al riu Ter a Torelló i Borgonyà” redactat per Vigué – Subirà, S.C.P i que ascendeix a 48.393,41 € (IVA 
Inclòs). 
 
S’informa que el contingut del document és el següent:  
 
I MEMÒRIA 
1. Introducció 
2. Objecte de les actuacions 
3. Àmbit legal i geogràfic 
4. Descripció de les actuacions a realitzar 
5. Planificació d'execució del Pla d'actuacions 
6. Plec de condicions tècniques 
7. Pressupost 
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II PRESSUPOST 
III ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
IV PLÀNOLS 
 
Examinat el citat projecte es conclou que la documentació que l’integra és complerta i els objectius i  les actuacions 
proposades s’ajusten a la línia d’actuació marcada pel Consorci del Ter.  
 
Pressupost 
El projecte té un pressupost d’execució per contracte de 48.393,41 € (incloses les despeses 
generals del 13% i el benefici industrial del 6%, i l’IVA del 21%). 
 
El pressupost detalla les actuacions a desenvolupar als dos municipis consorciats per separat:  
 
El pressupost parcial d'execució del projecte d’ “ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS EN 
CUSTÒDIA AL RIU TER A TORELLÓ I BORGONYÀ”, a executar al municipi de TORELLÓ és de: TRENTA MIL NOU-
CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (30.936,30 €) 
El pressupost parcial d'execució del projecte d’ “ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS EN 
CUSTÒDIA AL RIU TER A TORELLÓ I BORGONYÀ”, a executar al municipi de SANT VICENÇ DE TORELLÓ és de: 
DISSET MIL QUATRECENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS  17.457,11 €) 
 
CONCLUSIONS 
 
S’informa favorablement el projecte ““ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS EN CUSTÒDIA 
AL RIU TER A TORELLÓ I BORGONYÀ”. 
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 235.2.c) 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, i l’article 37.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels Ens Locals de Catalunya, correspon exposar al públic el projecte per un termini de trenta 
dies a comptar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Durant 
aquests dies es podrà consultar l’expedient i presentar les al·legacions, objeccions, i/o 
reclamacions que es considerin oportunes. Finalitzat aquest termini esdevindrà aprovat 
definitivament en el supòsit que no es presentin al·legacions, sense necessitat d’ulterior acord. 
 
La competència per a l’adopció d’aquest acord li correspon al Consell de Govern d’acord amb 
allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i Butlletí Oficial de la Província de  Girona de data 30 de setembre de 
2020, ambdós. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment projecte “Actuacions de conservació dels espais fluvials en custòdia 
al riu Ter a Torelló i Borgonyà” redactat per Vigué – Subirà, S.C.P i que ascendeix a 48.393,41 € 
(IVA Inclòs). 
 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que durant el termini de trenta dies hàbils els 
interessats i interessades puguin examinar l’expedient i efectuar en el citat termini les 
al·legacions, objeccions i/o reclamacions que considerin convenients. 
 
Tercer. Sol·licitar, si s’escau, els informes preceptius i necessaris per a dur a terme l’aprovació 
definitiva del projecte. 
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Quart. Aprovar definitivament projecte “Actuacions de conservació dels espais fluvials en 
custòdia al riu Ter a Torelló i Borgonyà” redactat per Vigué – Subirà, S.C.P i que ascendeix a 
48.393,41 € (IVA Inclòs), en el supòsit que transcorregut el termini d’informació pública no s’han 
presentat al·legacions, objeccions i/o reclamacions, i una vegada havent obtingut els informes 
sectorials preceptius, en el supòsit que transcorregut el termini d’informació pública no s’han 
presentat al·legacions, objeccions i/o reclamacions, i una vegada havent obtingut els informes 
sectorials preceptius, que no impliquin una modificació substancial del projecte.  
 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Martí Terés i Bonet a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a 
terme els anteriors acords. 
 
Votació 
Sotmesa a proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres que assisteixen al Consell 
de Govern. 
 
 
 
 
7.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ REFERENT AL MANTENIMENT 
DELS ITINERARIS DELS ESPAIS EN CUSTÒDIA DEL BAIX TER. 
 
Motivació 
D’alguns anys ençà el Consorci del Ter ha endegat una línia de treball basada en la conservació 
dels espais fluvials emmarcada en la custòdia fluvial. El Consorci del Ter disposa de diversos 
espais emblemàtics del riu Ter i en porta la gestió a través de diversos convenis de custòdia 
fluvial, fets tant amb particulars, com amb ens públics (Ajuntaments, Agència Catalana de 
l’Aigua).  
 
La gestió que es vol portar a terme en aquests espais es basa en el desenvolupament 
d’actuacions que permetin la millora i conservació dels hàbitats i de les espècies pròpies dels 
espais fluvials, bona part d’ells inclosos a la Xarxa Natura 2000 pels seus valors naturals, tot fent-
la compatible amb un ús públic racional i sostenible. Per tal de garantir la conservació dels 
hàbitats i les especies presents i potencials d’aquests  espais cal garantir que aquests usos es 
desenvolupin de manera ordenada i que permetin una interacció positiva, tant per que fa a la 
conservació, gestió i millora de l’espai i els seus hàbitats i espècies, com pel que fa a oferir un 
espai de descoberta i de gaudi de la natura. 
  
Des del Consorci del Ter estem absolutament convençuts de la necessitat de valoritzar i 
comunicar els valors dels Espais Naturals Protegits de la conca del riu Ter, especialment incidint 
en alguns espais naturals emblemàtics que presenten capacitats d’acollida a visitants sense 
comprometre’n els valors naturals pels quals han estat protegits. Una bona mostra d’espais 
d’aquestes característiques les trobem als espais en custodia del Consorci del Ter a  Riberes del 
Baix Ter.  
 
Per tal de garantir els treballs bàsics de manteniment i millora dels itineraris fluvials dels espais 
en custòdia de Riberes del Baix Ter convé contractar les actuacions de manteniment planificades 
per a  l’anualitat 2022.  
 
Vist l’informe dels serveis tècnics del Consorci que es transcriu a continuació: 
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“INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL EL CONTRACTE DE SERVEIS DE MILLORA I MANTENIMENT 
DELS ITINERARIS DELS ESPAIS EN CUSTÒDIA DEL CONSORCI DEL TER A RIBERES DEL BAIX TER. 
L’Albert Magnet i Molí, tècnic de projectes del Consorci del Ter, emet aquest informe no vinculant que s’emmarca en 
les competències de l’article 5 dels estatuts del Consorci del Ter que en determina les finalitats. Aquest informe ha de 
permetre valorar les ofertes rebudes i que així, si s’escau, els òrgans de govern competents del Consorci del Ter 
puguin adjudicar el contracte menor corresponent als treballs de millora i manteniment dels itineraris dels espais en 
custòdia del Consorci del Ter a Riberes del Baix Ter.  
ANTECEDENTS 

El Consorci del Ter, ens format actualment per 71 ajuntaments i 5 consells comarcals, crea i gestiona serveis o 
activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa local, a tot el territori del riu Ter a través de quatre àmbits 
d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i sensibilització. També 
promou projectes diversos en l’àmbit fluvial i col•labora amb els ajuntaments consorciats per tal d’elaborar i portar a 
terme projectes i actuacions relacionades amb el riu Ter i amb la conservació i millora de les lleres i ribes de la Conca 
del Ter.  
Des de l’any 2005 el Consorci del Ter és membre de la XCT i reconeix la custòdia del territori com una eina vàlida per 
a la gestió i la conservació d’aquest. La custòdia fluvial és una estratègia que permet implicar el Consorci del Ter amb 
diferents agents del territori (administracions, propietaris i usuaris del territori) en la conservació i el bon ús dels valors 
i els recursos naturals, culturals i paisatgístics dels ecosistemes aquàtics. 
Conservar i recuperar els ecosistemes aquàtics és una responsabilitat compartida amb la ciutadania i la societat civil 
i en aquest sentit la custòdia fluvial és un dels instruments que permet aquesta connexió. 
El Consorci del Ter disposa de diferents acords de custòdia fluvial en diferents espais del riu Ter. Per tal de garantir 
els treballs bàsics de manteniment i millora dels itineraris fluvials dels diferents espais en custòdia fluvial s’ha planificat 
algunes actuacions per a l’anualitat 2021.  
Aquestes consisteixen bàsicament en la millora i el manteniment vinculat a l’ús públic d’aquests espais:  manteniment 
dels itineraris, recollida de deixalles, i supervisió dels elements d´ ús públic.   
Tal i com s’ha comunicat des d’administració, amb el vist-i-plau previ des d’Intervenció, el Consorci del Ter compta 
amb el cofinançament necessari per a poder executar les actuacions descrites, amb càrrec a la partida 2022. 
1721.21000 del pressupost de despeses per a l’exercici 2022.  
OBJECTE DEL CONTRACTE:  
El contracte té per objectiu la millora i el manteniment dels itineraris fluvials vinculats als espais en custòdia del 
Consorci del Ter a l’espai Riberes del Baix Ter. Es tracta d’itineraris en entorns naturals que són aptes per fer a peu i 
en bicicleta. Els serveis a prestar van destinats a tenir en perfecte estat el conjunt d’itineraris fluvials a mantenir que 
són els grafiats en els plànols. 
Objectiu de l’actuació  
Millora i manteniment de la xarxa d’itineraris per tal de donar a conèixer els valors naturals de l’espai i promoure el 
vincle persones-natura.  
Valoritzar i adequar els recursos endògens del territori per a un ús social sostenible, element clau per a la seva 
conservació i difusió.     
Increment de la sensibilització dels visitants a favor de la protecció de la natura i la recuperació del patrimoni natural. 
Transmetre i fomentar comportaments respectuosos amb el medi ambient en base als valors de les àrees naturals del 
riu Ter.  
Augmentar la consciència i transmetre els valors positius que són inherents a la inclusió dels espais naturals en els 
ENP i les oportunitats que es puguin generar per al desenvolupament ambiental, social i econòmic. 
Oferir als usuaris una xarxa d’itineraris amb senyalització tant de seguiment com informativa i divulgativa dels valors 
naturals de l’espai.  
Dotar el territori d’elements d’interpretació seguint un fil argumental sòlid i de gran coherència pel que fa al missatge, 
continguts i objectius. 
 
RELACIÓ DE TREBALLS A REALITZAR 
Retirada de deixalles i millora i conservació dels itineraris 
Les tasques principals per a la consolidació i establiment de la xarxa d’itineraris  seleccionats en entorn natural són 
les encaminades a conservar  un ample del camí de fins a 2 metres mitjançant les feines de desbrossament. En 
aquesta tasca s’inclou la retirada de deixalles i abocaments existents a l’espai i al llarg dels camins i corriols existents. 
Igualment s’han d’eliminar prèviament els residus sòlids i els residus vegetals de la superfície que puguin malmetre la 
maquinària o puguin ser projectats. Aquestes operacions van destinades a tenir en perfecte estat el conjunt de camins 
principals a mantenir que són els que es descriuen a l’àmbit d’actuació. Els treballs consistiran en el desbrossament 
de la vegetació arbustiva i herbàcia en una franja d’un mínim de 0,50m a cada costat dels camins.  El material vegetal 
es deixarà triturat in situ.  
Les tasques s’efectuaran de manera que a tots els camins que s’han determinat com a xarxa bàsica es mantingui una 
amplada de fins a 2 metres que permeti el pas a persones i bicicletes. En el cas que les branques dels arbres es situïn 
sobre els camins es realitzarà una lleugera esporga per obtenir un gàlib que permeti el pas de bicicletes (caixa de 2,1 
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metres). Les desbrossades han de fer-se en harmonia amb les comunitats vegetals i han de servir per potenciar-ne la 
biodiversitat. Per tal de garantir la seguretat dels usuaris de la xarxa d’itineraris es retiraran els arbres o branques 
malalts, morts o que presentin un risc de caiguda evident, amb cura per a evitar malmetre els hàbitats adjacents, i es 
trossejaran o s’utilitzaran per a barrar el pas en els corriols que es volen fer desaparèixer, si s’escau. En tot cas, es 
retiraran els arbres o branques caiguts que envaeixin els camins a potenciar i els seus marges.  Els residus generats 
en la desbrancada dels arbres, podes, etc., en el cas que es decideixi deixar-la in situ, s’hauran de reduir per trituració 
sobre la mateixa zona, evitant de malmetre els arbustos que es deixin. Les restes alhora poden ser transportades a 
cremadors controlats, plantes de compostatge, centrals d’aprofitament de biomassa o plantes similars, on se’ls aplica 
el tractament adequat. Així mateix, si s’acorda amb els serveis tècnics del Consorci de Ter, es pot realitzar una crema 
controlada seguint els criteris que disposa la vigent normativa que estableix les mesures de prevenció d’incendis 
forestals. S’haurà de seguir el procediment d’avís i/o petició per fer foc a l’organisme competent. 
Es realitzaran les tasques de manteniment necessàries per evitar l'acumulació de brutícies: recollida de papers, 
llaunes, plàstics, abocaments incontrolats, elements voluminosos, entre d’altres. Els abocaments incontrolats de runa 
o residus voluminosos, es dipositaran en big-bags, contenidors o similars (o, si no és possible, s’apilaran) i es procedirà 
a la seva recollida i correcta gestió.  
Es procedirà a revisar tots els elements d’ús públic que es trobin en els itineraris i s’informarà de totes les incidències 
detectades.  
Les feines es realitzaran a través d’empreses del tercer sector. Les empreses del tercer sector resseguiran tot el traçat 
dels itineraris per mantenir la xarxa d’itineraris i efectuar els treballs descrits anteriorment. Caldrà efectuar imatges de 
l’ abans i després de les operacions per a justificar els treballs efectuats. Així mateix caldrà efectuar un control diari de 
les feines executades detallant:  
Data/Hores efectuades (per tipus de treballs)/Número operaries/Treballs desenvolupats/Incidències 
detectades/Imatges corresponents 
 
ÀMBITS D’ACTUACIÓ I FREQUÈNCIES MÍNIMES  

FREQUÈNCIA ANUAL 
MANTENIMENT ITINERARIS 

 

ITINERARI JAFRE 2 
ITINERARI FOIXÀ 2 
ITINERARIS RIBES DEL TER ENTRE BESCANÓ I SANT GREGORI 5 
MANTENIMENT AGUAIT DE SARRIÀ 4 
MANTENIMENT AGUAIT LLÉMENA 4 

 
El termini per l’execució dels treballs de millora i manteniment dels itineraris fluvials de Riberes del Baix Ter és fins el 
4t trimestre de 2022. 
 
INFORMO:   
Es van sol·licitar tres pressupostos, concretament a:  

- E.I. BROT SERV. INTEGRALS JARDINERIA SLU 
- FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA 
- FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU 

 
La proposta presentada per E.I. BROT SERV. INTEGRALS JARDINERIA SLU no s’ajustava a allò sol·licitat Amb data 
08/02/2022 se’ls va enviar un requeriment per tal d’esmenar la seva proposta, aclarint els preus unitaris, que van 
respondre dins del termini, amb data 09/02/2022. 
 
Les ofertes rebudes han estat:  

 Preus en € s/IVA 
 

BASE  
LICITACIÓ 

BROT DRISSA MAS XIRGU 

Hora de peó per a treballs de recollida de deixalles 
(inclou m.o. personal, bosses i/o big/bags de deixalles i 
costos associats) 

Preu/hora 17,50€ 15,78 € 16,50 € 14,00€ 

Hora de peó forestal per a treballs de desbrossada, 
apilonar fusta, arrencada manual de plançons, neteja de 
cartells, etc. (inclou m.o. personal, maquinària, estris de 
neteja i costos associats) 

Preu/hora 18,00€ 17,96 € 16,75 € 14,00€ 

Hora de peó forestal per a treballs amb motoserra 
(inclou m.o. personal, maquinària, i costos associats). 
Tala, desbrancat i trossejat d’arbrat, deixant la fusta 
trossejada per arrossegar-la a pista.  

Preu/hora 19,50€ 19,06 € 18,75 € 19,50 € 

Preus IVA NO inclòs.  
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Preu màxim per contracte: 7.500€ IVA NO INCLÒS  
 

La proposició econòmica més favorable és la de FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU atenent que el gruix de feines a 
desenvolupar són de recollida de deixalles i desbrossada i que els treballs amb motoserra es desenvolupen únicament 
en el cas que caiguin arbres sobre els itineraris en custòdia o calgui podar algunes branques que sobresurtin.  
   
PROPOSO:  

Adjudicar el contracte menor corresponent als treballs de millora i manteniment dels itineraris dels espais en custòdia 
del Consorci del Ter a Riberes del Baix Ter a FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU, sempre i quan compleixi el marc 
legal vigent aplicable.  
Queda informat i signo als efectes pertinents,” 
 
 
Vist el què disposa l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, pel qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i el Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d’acord amb l’article 118 de la citada Llei. 
 
Vist que d’acord amb les limitacions establertes legalment l’import del contracte no podrà ser 
superior a 15.000,00 euros sense IVA, ni la seva durada superior a 1 any. 
 
Atès que per tal de garantir la lliure concurrència, la transparència i la publicitat, s’han sol·licitat 
tres pressupostos a diferents empreses capacitades per a dur a terme aquesta obra, resultant la 
de FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU l’oferta més avantatjosa pel Consorci del Ter segons 
consta en l’expedient de referència. 
 
Vist que l’aplicació pressupostària 1721.21000 del pressupost de l’exercici 2022 té consignació 
suficient per formalitzar la contractació. 
 
La competència per a l’adopció d’aquest acord li correspon al Consell de Govern d’acord amb 
allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i Butlletí Oficial de la Província de  Girona de data 30 de setembre de 
2020, ambdós. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la despesa per import màxim de 9.075,00€ IVA inclòs i adjudicar a FUNDACIÓ 
PRIVADA MAS XIRGU el contracte menor administratiu de serveis per dur a terme les tasques 
exposades, fent avinent que en el termini de deu dies haurà d’aportar la documentació 
acreditativa d’estar al corrent de pagament dels deutes amb la Seguretat Social i amb Hisenda, 
així com també la declaració de no incórrer en cap prohibició de contractar amb l’administració 
d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon. Publicar un extracte d’aquesta resolució a la pàgina web del Consorci del Ter als efectes 
de donar compliment allò previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, i de la pròpia Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als diferents licitadors per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
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Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, el senyor Martí Terés i 
Bonet  a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els anteriors 
acords. 
 
Votació 
Sotmesa a proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres que assisteixen al Consell 
de Govern. 
 
8.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ REFERENT AL MANTENIMENT DE 
L’ESPAI DE LES DEVESES D’EN BRU. 
 
Motivació 
Des de 2010 el Consorci del Ter, amb la col·laboració de l’ajuntament de Girona, ha anat 
desenvolupament de projectes de medi ambient a les ribes del Ter a la ciutat de Girona (LIFE 
Riparia Ter, LIFE Potamo Fauna, POCTEFA TTFS, etc.). l’anualitat 2019 es va poder signar un 
conveni de custòdia fluvial amb els propietaris de Deveses d’en Bru per tal de poder millorar i 
ampliar la xarxa d’espais naturals emblemàtics a les ribes del Ter a Girona.  Finalment al març 
de 2020 se signa el Conveni de cooperació interadministratiu entre el Consorci del Ter i 
l’ajuntament de Girona per a la gestió dels espais naturals en custòdia fluvial a la ciutat.  
 
 
Per tal de donar compliment al Conveni i mantenir i gestionar els itineraris fluvials de Deveses 
d’en Bru cal efectuar la contractació dels serveis de manteniment bàsic de l’espai per a l’anualitat 
2022.  
 
Vist l’informe dels serveis tècnics del Consorci que es transcriu a continuació: 
 
INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL EL CONTRACTE DE SERVEIS DE MILLORA I MANTENIMENT 
DELS ITINERARIS DELS ESPAIS EN CUSTÒDIA DEL CONSORCI DEL TER A RIBERES DEL BAIX TER: DEVESES 
D’EN BRU 
L’Albert Magnet i Molí, tècnic de projectes del Consorci del Ter, emet aquest informe no vinculant que s’emmarca en 
les competències de l’article 5 dels estatuts del Consorci del Ter que en determina les finalitats. Aquest informe ha de 
permetre valorar les ofertes rebudes i que així, si s’escau, els òrgans de govern competents del Consorci del Ter 
puguin adjudicar el contracte menor corresponent als treballs de millora i manteniment dels itineraris de les Deveses 
d’en Bru a Girona.  
ANTECEDENTS 

El Consorci del Ter, ens format actualment per 71 ajuntaments i 5 consells comarcals, crea i gestiona serveis o 
activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa local, a tot el territori del riu Ter a través de quatre àmbits 
d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i sensibilització. També 
promou projectes diversos en l’àmbit fluvial i col·labora amb els ajuntaments consorciats per tal d’elaborar i portar a 
terme projectes i actuacions relacionades amb el riu Ter i amb la conservació i millora de les lleres i ribes de la Conca 
del Ter.  
Des de l’any 2005 el Consorci del Ter és membre de la XCT i reconeix la custòdia del territori com una eina vàlida per 
a la gestió i la conservació d’aquest. La custòdia fluvial és una estratègia que permet implicar el Consorci del Ter amb 
diferents agents del territori (administracions, propietaris i usuaris del territori) en la conservació i el bon ús dels valors 
i els recursos naturals, culturals i paisatgístics dels ecosistemes aquàtics. 
Conservar i recuperar els ecosistemes aquàtics és una responsabilitat compartida amb la ciutadania i la societat civil 
i en aquest sentit la custòdia fluvial és un dels instruments que permet aquesta connexió. 
El Consorci del Ter disposa de diferents acords de custòdia fluvial en diferents espais del riu Ter. Amb l’objectiu de 
recuperar i conservar l’espai Deveses d’en Bru, el Consorci del Ter i els propietaris de l’espai varen signar un contracte 
de custòdia del territori el maig de 2019 i amb un termini de 10 anys, prorrogable. Aquest conveni ha de permetre 
principalment el desenvolupament d’actuacions que permetin la millora i conservació dels hàbitats i de les espècies 
pròpies d’un espai periurbà fluvial inclòs a la Xarxa Natura 2000 pels seus valors naturals, tot fent-lo compatible amb 
un ús públic racional i sostenible.  
Per tal de garantir els treballs bàsics de manteniment i millora dels itineraris fluvials de l’espai en custòdia fluvial de les 
deveses d’en Bru a Girona s’ha planificat algunes actuacions per a l’anualitat 2022.  
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Aquestes consisteixen bàsicament en la millora i el manteniment vinculat a l’ús públic d’aquests espais:  manteniment 
dels itineraris, recollida de deixalles, i supervisió dels elements d´ ús públic.   
Tal i com s’ha comunicat des d’administració, amb el vist-i-plau previ des d’Intervenció, el Consorci del Ter compta 
amb el cofinançament necessari per a poder executar les actuacions descrites, amb càrrec a la partida 2022. 
1721.21000 del pressupost de despeses per a l’exercici 2022.  
 
OBJECTE DEL CONTRACTE:  
El contracte té per objectiu la millora i el manteniment dels itineraris fluvials de l’espai en custòdia fluvial de les Deveses 
d’en Bru a Girona. Es tracta d’itineraris en entorns naturals que són aptes per fer a peu i en bicicleta. Els serveis a 
prestar  van destinats a tenir en perfecte estat el conjunt d’itineraris fluvials a mantenir que són els grafiats en els 
plànols. 
Objectiu de l’actuació  
Millora i manteniment de la xarxa d’itineraris per tal de donar a conèixer els valors naturals de l’espai i promoure el 
vincle persones-natura.  
Valoritzar i adequar els recursos endògens del territori per a un ús social sostenible, element clau per a la seva 
conservació i difusió.     
Increment de la sensibilització dels visitants a favor de la protecció de la natura i la recuperació del patrimoni natural. 
Transmetre i fomentar comportaments respectuosos amb el medi ambient en base als valors de les àrees naturals del 
riu Ter.  
Augmentar la consciència i transmetre els valors positius que són inherents a la inclusió dels espais naturals en els 
ENP i les oportunitats que es puguin generar per al desenvolupament ambiental, social i econòmic. 
Oferir als usuaris una xarxa d’itineraris amb senyalització tant de seguiment com informativa i divulgativa dels valors 
naturals de l’espai.  
Dotar el territori d’elements d’interpretació seguint un fil argumental sòlid i de gran coherència pel que fa al missatge, 
continguts i objectius. 
 
RELACIÓ DE TREBALLS A REALITZAR 
Millora i manteniment  dels itineraris i retirada de deixalles.  
Les tasques principals per a la consolidació i establiment de la xarxa d’itineraris  seleccionats en entorn natural són 
les encaminades a conservar  un ample del camí de fins a 2 metres mitjançant les feines de desbrossament. En 
aquesta tasca s’inclou la retirada de deixalles i abocaments existents a l’espai i al llarg dels camins i corriols existents. 
Igualment s’han d’eliminar prèviament els residus sòlids i els residus vegetals de la superfície que puguin malmetre la 
maquinària o puguin ser projectats. Aquestes operacions van destinades a tenir en perfecte estat el conjunt de camins 
principals a mantenir que són els que es descriuen a l’àmbit d’actuació. Els treballs consistiran en el desbrossament 
de la vegetació arbustiva i herbàcia en una franja d’un mínim de 0,50m a cada costat dels camins.  El material vegetal 
es deixarà triturat in situ.  
Les tasques s’efectuaran de manera que a tots els camins que s’han determinat com a xarxa bàsica es mantingui una 
amplada de fins a 2 metres que permeti el pas a persones i bicicletes. En el cas que les branques dels arbres es situïn 
sobre els camins es realitzarà una lleugera esporga per obtenir un gàlib que permeti el pas de bicicletes (caixa de 2,1 
metres). Les desbrossades han de fer-se en harmonia amb les comunitats vegetals i han de servir per potenciar-ne la 
biodiversitat. Per tal de garantir la seguretat dels usuaris de la xarxa d’itineraris es retiraran els arbres o branques 
malalts, morts o que presentin un risc de caiguda evident, amb cura per a evitar malmetre els hàbitats adjacents, i es 
trossejaran o s’utilitzaran per a barrar el pas en els corriols que es volen fer desaparèixer, si s’escau. En tot cas, es 
retiraran els arbres o branques caiguts que envaeixin els camins a potenciar i els seus marges.  Els residus generats 
en la desbrancada dels arbres, podes, etc., en el cas que es decideixi deixar-la in situ, s’hauran de reduir per trituració 
sobre la mateixa zona, evitant de malmetre els arbustos que es deixin. Les restes alhora poden ser transportades a 
cremadors controlats, plantes de compostatge, centrals d’aprofitament de biomassa o plantes similars, on se’ls aplica 
el tractament adequat. Així mateix, si s’acorda amb els serveis tècnics del Consorci de Ter, es pot realitzar una crema 
controlada seguint els criteris que disposa la vigent normativa que estableix les mesures de prevenció d’incendis 
forestals. S’haurà de seguir el procediment d’avís i/o petició per fer foc a l’organisme competent. 
Es realitzaran les tasques de manteniment necessàries per evitar l'acumulació de brutícies: recollida de papers, 
llaunes, plàstics, abocaments incontrolats, elements voluminosos, entre d’altres. Els abocaments incontrolats de runa 
o residus voluminosos, es dipositaran en big-bags, contenidors o similars (o, si no és possible, s’apilaran) i es procedirà 
a la seva recollida i correcta gestió. Els treballs de recollida de deixalles s’efectuaran com a mínim cada 15 dies 
recorrent tot el traçat de l’itinerari i retirant els residus de l’entorn dels mateixos. 
Es procedirà a revisar tots els elements d’ús públic, piles de pedres i caixes-niu  que es trobin en els itineraris i 
s’informarà de totes les incidències detectades.  
Les feines es realitzaran a través d’empreses del tercer sector. Les empreses del tercer sector resseguiran tot el traçat 
dels itineraris per mantenir la xarxa d’itineraris i efectuar els treballs descrits anteriorment. Caldrà efectuar imatges de 
l’ abans i després de les operacions per a justificar els treballs efectuats. Així mateix caldrà efectuar un control diari de 
les feines executades detallant:  
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Data/Hores efectuades (per tipus de treballs)/Número operaries/Treballs desenvolupats/Incidències 
detectades/Imatges corresponents 
 
ÀMBITS D’ACTUACIÓ I FREQUÈNCIES MÍNIMES 

- Manteniment itineraries: a petició dels serveis tècnics del Consorci del Ter. 
- Recollida de deixalles: 1 dia cada 2 setmanes. Dia proposat: els dimarts. 

Els itineraris seleccionats per a formar part de la xarxa de senders de Deveses d’en Bru tenen una longitud aproximada 
de 3 km (2.938 ml).   
El termini per l’execució dels treballs de millora i manteniment dels itineraris fluvials de Deveses d’en Bru a Girona 
finalitzarà el 15.12.2022.  
 
INFORMO:   
Es van sol·licitar tres pressupostos, concretament a:  

- E.I. BROT SERV. INTEGRALS JARDINERIA SLU 
- FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA 
- FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU 

 
Import base de licitació:  
 

TOTAL Import Import IVA Total 

Manteniment itineraris +  
recollida de deixalles 

6.402,24€ 1.189,34€ 7.591,58€ 

 
 
Les ofertes rebudes han estat: 
  

IMPORT BASE LICITACIÓ  IMPORT  
BROT 

IMPORT  
DRISSA 

IMPORT  
MAS XIRGU 

MANTENIMENT ITINERARIS 
 

Total 256 hores 4.992,00 € 4.869,22 € 4.480,00 € 4.288,00 € 

DEIXALLES  
    

Total 24 actuacions 1.410,24 € 1.237,50 € 1.410,24 € 1.269,12 € 

TOTAL IMPORT BASE 6.402,24 € 6.106,72 € 5.890,24 € 5.557,12 € 

 
 

La proposició econòmica més favorable és la de FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU que correspon a un import base 
de licitació de 5.557, 12€ més 1.027,30€ corresponents a l’IVA, que fan un total de 6.584,51€ (IVA Inclòs).  
   
PROPOSO:  

 
Adjudicar el contracte menor corresponent als treballs de millora i manteniment dels itineraris de les Deveses d’en Bru 
a Girona  a FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU, sempre i quan compleixi el marc legal vigent aplicable.  
Queda informat i signo als efectes pertinents, 
 

RECOLLIDA DEIXALLES m2 PREU IMPORT FREQUÈNCIA IMPORT IVA IMPORT IVA TOTAL 

ml itinerari *4 11752 0,01 € 58,76 € 24 1.410,24 € 10% 141,02 € 1.551,26 € 

MANTENIMENT  ITINERARIS Amid PREU IMPORT IVA IMPORT IVA TOTAL 
Hores: Hora de peó forestal per a 
treballs de desbrossada i amb 
motoserra, apilar fusta, arrencada 
manual de plançons, neteja de 
cartells (inclou m.o. personal, 
maquinària, bosses i/o big-bags de 
deixalles i costos associats). 

256 19,50 € 4.992,00 € 21% 1.048,32 € 6.040,32 € 
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Vist el què disposa l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, pel qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i el Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d’acord amb l’article 118 de la citada Llei. 
Vist que d’acord amb les limitacions establertes legalment l’import del contracte no podrà ser 
superior a 15.000,00 euros sense IVA, ni la seva durada superior a 1 any. 
 
Atès que per tal de garantir la lliure concurrència, la transparència i la publicitat, s’han sol·licitat 
tres pressupostos a diferents empreses capacitades per a dur a terme aquesta obra, resultant la 
de l’oferta més avantatjosa pel Consorci del Ter segons consta en l’expedient de referència. 
 
Vist que l’aplicació pressupostària 1721.21000 del pressupost de l’exercici 2022 té consignació 
suficient per formalitzar la contractació. 
 
La competència per a l’adopció d’aquest acord li correspon al Consell de Govern d’acord amb 
allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i Butlletí Oficial de la Província de  Girona de data 30 de setembre de 
2020, ambdós. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la despesa per import de 6.584,51 € IVA inclòs i adjudicar a FUNDACIÓ 
PRIVADA MAS XIRGU el contracte menor administratiu de serveis per dur a terme les tasques 
exposades, fent avinent que en el termini de deu dies haurà d’aportar la documentació 
acreditativa d’estar al corrent de pagament dels deutes amb la Seguretat Social i amb Hisenda, 
així com també la declaració de no incórrer en cap prohibició de contractar amb l’administració 
d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon. Publicar un extracte d’aquesta resolució a la pàgina web del Consorci del Ter als efectes 
de donar compliment allò previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, i de la pròpia Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als diferents licitadors per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al preseident el senyor, Martí Terés 
i Bonet a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els 
anteriors acords. 
 
Votació 
Sotmesa a proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres que assisteixen al Consell 
de Govern. 
 
9.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE RIPOLL 
REFERENT A LES TASQUES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ PER A L’EXERCICI 2022.  
 
Motivació 
El Consorci del Ter, com a administració pública, requereix les tasques de Secretaria i 
Intervenció, per la qual cosa el Sr. Gerard Soldevila i Freixa presta aquest gràcies a un acord de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Ripoll, per la qual cosa es proposa l’aprovació d’un conveni. 
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Per altra banda, i com a conseqüència de la impossibilitat que l’Ajuntament de Girona es faci 
càrrec de la gestió de les nòmines, i atès que Ripoll pot assumir dita gestió dels empleats públics 
del Consorci del Ter, es considera necessari establir-ho en un conveni de col·laboració que es 
transcriu a continuació: 
 
CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TER I L’AJUNTAMENT DE LA COMTAL VILA DE RIPOLL PER A LES 
TASQUES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL CONSORCI” 
 
PARTS QUE INTERVENEN 
D’una part el senyor MARTÍ TERÉS i BONET, (president del Consorci del Ter), autoritzat per aquest acte de 
conformitat amb el que disposen els articles 18.e) i 18.a) dels Estatuts del Consorci del Ter, i d’acord amb el seu 
nomenament com a president del Consorci adoptat en data 20 de juliol de 2021, entitat amb CIF núm. P0800060F. 
De l’altra part, il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia amb NIF núm. 43625796V, Alcalde de l’ajuntament de la Comtal 
Vila de Ripoll, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Ripoll amb CIF núm. P1715600A. 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a la formalització d’aquest conveni i diuen: 
 
ANTECEDENTS 
1. Els estatuts reguladors del Consorci del Ter vigents foren publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
de data 30 de setembre de 2020, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de setembre de 2020. 
2. D’acord amb els estatuts reguladors el Consorci del Ter és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, plena 
capacitat de compliment dels seus fins i de durada indefinida integrada per aquells membres que de forma voluntària 
el formen i que es recull en l’article 2 dels mateixos estatuts. Els òrgans de govern i de gestió són l’Assemblea General, 
el Consell de Govern, el President/a, els Vice-presidents/es, i el gerent/director o director/s tècnic/s. 
3. L’article 23 dels estatuts preveuen que el Consorci estarà assistit per un/a secretari/ària i per un interventor/a 
nomenats/des pel Consell de Govern d’entre els secretaris i interventors/es en exercici dels ens concorciats o, 
excepcionalment, per un funcionari TAG en servei actiu igualment en un dels ens consorciats. Aquests funcionaris 
actuaran per delegació de les respectives secretaria o intervenció de l’ens d’adscripció. El secretari o secretària 
assistirà amb veu però sense vot a les reunions de l’Assemblea General i del Consell de Govern i aixecarà les actes 
corresponents. Així mateix l’interventor/a podrà assistir a les sessions de l’Assemblea General i del Consell de Govern 
amb veu però sense vot. 
4. Vist que el senyor Gerard Soldevila i Freixa amb DNI 43625973X és secretari interventor de l’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional i és funcionari de carrera de l’Ajuntament de Ripoll, ocupant en l’actualitat la 
secretaria de l’Ajuntament de Ripoll. 
5. Atès que el Consell de Govern del Consorci del Ter va nomenar al senyor Gerard Soldevila i Freixa secretari del 
Consorci del Ter per tal de dur a terme les funcions de la secretaria i que en posterioritat el senyor Soldevila fou 
nomenat secretari interventor del Consorci del Ter i fou delegada la funció per l’ens d’adscripció, Ajuntament de Girona, 
en virtut del Decret de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2016, amb efectes de l’1 de gener de 2016. 
6. Vist que en el lloc de treball del senyor Soldevila a l’Ajuntament de Ripoll consta l’assessorament legal i la secretaria 
intervenció d’organismes que formi part l’Ajuntament de Ripoll. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
I. L’article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la seva redacció donada per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que correspon 
exclusivament als funcionaris de carrera al servei de l’administració local, l’exercici de les funcions que 
impliquen la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos 
generals. Igualment són funcions públiques, el compliment de les quals queda reservat a funcionaris de carrera, les 
que impliquen exercici d’autoritat, i en general, aquelles que en desenvolupament de la citada llei, es reserven als 
funcionaris per a la millor garantia de l’objectivitat, imparcialitat i independència en l’exercici de la seva funció. 
II. Les funcions principals de la secretaria intervenció es troben reflectides en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
III. L’article 103 de la CE, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, l’article 150 del Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveuen expressament la possibilitat que les administracions 
públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per 
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels 
quals tinguin un interès comú. Aquest règim és extrapolable a l’establiment de col·laboració entre l’administració i els 
particulars, quan tenen per objecte igualment la millora en la gestió dels serveis o de les condicions de 
desenvolupament de les competències amb l’objectiu de la satisfacció de l’ interès general. 
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IV. L’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
regula la possibilitat (encara que sigui referint-se al supòsit d’acabament convencional dels procediments) de que les 
administracions públiques, amb l’objectiu de satisfer l’ interès públic que tenen encomanat, estableixin convenis amb 
persones tant de dret públic com privat, sempre que aquests no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre 
matèries no susceptibles de transacció. 
 
Atenent doncs als antecedents que s’han exposat i als fonaments de dret que els són d’aplicació, ambdues parts 
concreten les clàusules que s’assenyalen a continuació: 
 
CLÀUSULES 
Primer.- Aquest conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre El Consorci del Ter i l’Ajuntament de 
Ripoll en relació als serveis de secretaria intervenció del Consorci a través d’un empleat de l’Ajuntament de Ripoll, així 
com també la gestió de les nòmines del Consorci. 
Segon.- L’Ajuntament de Ripoll a través de l’empleat públic senyor Gerard Soldevila i Freixa, amb DNI (dada protegida) 
efectuarà el servei de secretaria intervenció del Consorci del Ter, donant compliment a allò establert en l’article 23 dels 
estatuts reguladors del Consorci. Aquesta assistència consistirà en la presència en la seu administrativa de Manlleu 
com a mínim tres cops al mes, la presència en tots els Consells de Govern i les Assemblees que es realitzin. 
El Consorci del Ter satisfarà a l’Ajuntament de Ripoll la quantitat de 1.500,00 euros anuals per tal de contribuir en les 
despeses ocasionades pel desenvolupament de les funcions esmentades. 
Tercer.- La vigència d’aquest conveni és des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022, sense perjudici 
que ambdues parts puguin prorrogar el conveni de forma expressa. 
Quart.- Serà causa de resolució del present conveni: 
a) L’expiració del termini de vigència del conveni 
b) El comú acord entre les parts. 
c) L’ incompliment de qualsevol obligació derivada del conveni 
d) La resta de causes legalment previstes. 
Onzè.- La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la jurisdicció competent per a la resolució 
de qualsevol incidència en la interpretació i/o aplicació del conveni serà la contenciosa administrativa. 

 
L’article 103 de la CE, l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic, l’article 150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals preveuen expressament la possibilitat que les administracions públiques 
estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
L’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques 
en exercici de la potestat de programació de llurs facultats i d’exercici de les seves competències. 
 
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, atribueix al Municipi la competència “per a promoure tota mena d’activitats i 
prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal”. També així s’expressa l’art. 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Art. 10 i 57 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 144 c) i 150 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, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i cooperació recíproca 
que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen clarament la possibilitat que 
aquests deures s’instrumenti a través de convenis interadministratius. 
 
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al Consell de Govern del Consorci del 
Ter en virtut dels estatuts reguladors publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 30 de setembre de 2020, ambdós. 
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Disposició 
El Consell de Govern resol: 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripoll i el Consorci del Ter, per 
a la realització de tasques de Secretaria i Intervenció, i de la gestió de les nòmines per l’anualitat 
2022. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll, pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. Així mateix publicar l’adopció d’aquest acord a la pàgina web i una ressenya en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el president, senyor Marti Terés i 
Bonet a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els anteriors 
acords. 
 
Votació 
Sotmesa a proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres que assisteixen al Consell 
de Govern. 
 
10.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRECTA AL DEPARTAMENT 
D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A L’ANUALITAT 2022.   
Motivació 
L’ Informe "Estat de la Natura a Catalunya 2020" alerta d'un declivi progressiu i generalitzat de 
la biodiversitat. L'informe demostra que la pèrdua de biodiversitat a Catalunya no és igual en els 
diversos ambients o hàbitats, sinó que els ambients d’aigües continentals són els més greument 
afectats. L’activitat humana afecta greument els rius de Catalunya i, per tant, és on la biodiversitat 
n’està patint les conseqüències més crítiques. S’observa una regressió clara de les poblacions 
faunístiques fluvials, que han perdut més de la meitat dels seus individus els darrers vint anys. A 
més, gairebé el 80% de les espècies avaluades presenta un estat de conservació desfavorable, 
especialment els peixos autòctons. Les principals problemàtiques detectades són les espècies 
exòtiques invasores, les captacions, la contaminació i l’artificialització, amb ocupació de planes 
al·luvials i lleres, i amb la consegüent pèrdua de riberes i els hàbitats que les ocupen. 
 
Així doncs, cal començar a revertir tendències i a treballar intensament en el marc de l’ Estratègia 
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya i comptant amb el finançament del Fons del 
Patrimoni Natural.  
 
El Consorci del Ter presenta una proposta al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar durant l’anualitat 2022 per 
emmarcar la col·laboració entre ambdós organismes i facilitar la consecució dels objectius de 
conservació del medi natural del Ter i dels seus afluents. Es sol·licita una subvenció directa al 
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per a 
l’anualitat 2022 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la nostra activitat encaminada a la 
protecció i millora del medi ambient a la Conca del Ter.  
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
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Primer. Sol·licitar al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya una subvenció directa per import de 36.000 euros per a dur a terme el 
desenvolupament de la proposta de millora del coneixement del patrimoni natural de les riberes 
del riu Ter, avaluació dels impactes dels usos recreatius, informes tècnics diversos i 
sensibilització ciutadana. 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Martí Terés i 
Bonet a signar tots i cada un dels documents per a dur a terme els acords anteriors. 
 
Votació 
Sotmesa a proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres que assisteixen al Consell 
de Govern. 
 
 
 
11.- AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET DEL PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE 
CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2022-2027 I AL PROGRAMA DE 
MESURES DEL PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA 
PER AL PERÍODE 2022-2027 
 
Motivació 
El pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (conques internes) i el seu Programa 
de mesures per al període 2022-2027 -actualment en fase d’informació pública i tràmit 
d’al·legacions- preveuen una inversió superior als 2.380 MEUR, dels quals prop de 1.400 seran 
aportats de manera íntegra per l'Agència Catalana de l'Aigua. 
El pla de gestió és el full de ruta de la planificació hidrològica i està plenament enfocat a la 
mitigació i adaptació al canvi climàtic, amb la inclusió d’indicadors i mesures que permetin 
garantir les demandes d’aigua així com també la preservació i el bon estat dels ecosistemes 
hídrics. 
 
Iniciada la informació pública del Projecte de Decret del Pla de Gestió del Districte de Conca 
Fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i al programa de mesures del Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, es considera convenient 
efectuar unes al·legacions durant el termini d’informació pública habilitat. 
En efecte, en Consorci del Ter es troba plenament legitimat per a la presentació d’al·legacions 
sobre la base de les competències que es troben conferides a través dels estatuts reguladors del 
mateix publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i de Girona ambdós en data 
30 de setembre de 2020. Així l’article 5 dels citats estatuts preveuen les finalitats del Consorci 
que són, en síntesi, i pel cas que ens ocupa, les següents:  

1) Activitats que tenen per objecte l’estudi i planificació integral de la conca fluvial del riu Ter. 
2) Potenciar el desenvolupament territorial a nivell turístic, econòmic, patrimonial, natural i 

social, a través d’accions i projectes amb els municipis que l’integren, de forma 
transversal i global al llarg del riu Ter, així com dinamitzar la Ruta del Ter i les rutes dels 
seus afluents.  
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3) La determinació, coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la 
conca fluvial del riu Ter que sorgeixin a partir dels projectes o accions esmentades o 
d’altres iniciatives locals o supra-locals.  

4) La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional 
de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis.  

5) En general, promoure i col·laborar en totes aquelles activitats conduents al 
desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva capçalera al Ripollès fins 
a la seva desembocadura a l’Empordà, vetllant per la conservació i millora de tot l’àmbit, 
sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida i d’acord amb paràmetres de 
sostenibilitat. 

Actualment el Consorci del Ter té 71 municipis i 5 consells comarcals consorciats. 
Consta en l’expedient informe tècnic mitjançant el qual es recull totes i cada una de les qüestions 
que s’han de plantejar davant de l’òrgan competent en defensa dels interessos del territori. 
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al Consell de Govern d’acord amb 
allò previst a l’article 13 dels estatuts reguladors del Consorci. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Procedir a interposar escrit d’al·legacions a l’aprovació del Projecte de Decret del Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i al programa de 
mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, 
sobre la base de l’informe tècnic que consta en l’expedient. 
 
Segon. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Martí Terés i 
Bonet a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord. 
 
Deliberacions 
La direcció informa que s’ha realitzat un anàlisi del decret i que s’ha treballat pensant amb els 
temes del Ter. Afegeix que una de les coses que no es pot acceptar és que en lloc s’anomena 
un acord existent, com és l’acord del Ter, cosa que sorprèn que no hi aparegui ja que realment 
existeix. Per altra banda, i pel que afecta a les masses d’aigua s’havia reivindicat des de fa temps 
els diferents canals que també formen part del riu. També destaca una al·legació pel propi 
sistema de gestió que sempre fan referència al sistema Ter Llobregat, però s’ha de reivindicar la 
conca del Ter, i per tant s’hauria de fer referència a la Conca del Ter, i en conseqüència discernir 
entre les conques als efectes de poder dur a terme un correcte seguiment. 
 
Continua informant que pel que fa a les xarxes de control, si bé és cert que s’han millorat, també 
és cert que moltes vegades deixen de funcionar. Una altra qüestió que la directora destaca é el 
règim de cabals de manteniment on s’hi formulen diferents observacions, de la mateixa manera 
que es reitera, tal i com ja es va fer en l’anterior pla, la necessitat de realitzar els corresponents 
estudis. Així mateix també exposa la necessitat de respectar els cabals que toquen i no en funció 
de les necessitats empresarials, per tant s’al·lega la necessitat de mantenir un cabal ecològic, 
malgrat estar en època de sequera. Alhora es considera que el cabal generador és molt inferior 
del que hauria de ser, i si s’està pensant amb 74m/s, es creu que és del tot insuficient ja que hi 
ha d’haver cabals més importants. 
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Intervé el senyor Pere Pujolràs, que en defensa del Ter, comenta que sembla que tot es faci en 
benefici de Barcelona i que només es treballi per Barcelona, i sembla com si la Taula del Ter no 
hagués servit per res, cosa que no comprèn ja que realment estem davant d’una emergència 
climàtica, i sembla que aquest extrem tampoc es té en compte. Alhora, el senyor Pujolràs sol·licita 
si en la documentació sotmesa a informació pública hi ha alguna qüestió que sigui contradictòria 
amb el Pla d’Usos que s’està treballant. Al respecte, la direcció comenta que només és d’usos 
recreatius i de lleure i que el que s’ha de vetllar és que aquests usos es puguin dur a terme 
 
Finalment fa una enumeració de les diferents al·legacions que es presentaran atès que amb el 
conjunt de mesures que es detecten de la documentació sotmesa a exposició pública sembla 
que no es tracti correctament el Ter, i és per aquest motiu que les pròpies al·legacions 
suggereixen un seguit de mesures, i al respecte es realitzarà una proposta per tal que els 
Ajuntaments i Consells Comarcals donin suport a les al·legacions que aprovi el Consorci del Ter, 
tot esperant que tinguin un pes específic i que siguin estimades íntegrament en la resolució de 
l’expedient. 
 
Votació 
Sotmesa a proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres que assisteixen al Consell 
de Govern. 
 
 
12.- INFORME DE DIRECCIÓ. 
L’article 21 dels estatuts del Consorci del Ter, detalla quines són les funcions i activitats pròpies 
del director 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 el següent 
informe de la directora del Consorci del Ter, Sra. Teia Puigvert i Picart, on s’informa de la situació 
del Consorci i les seves gestions als membres del Consell de Govern que es reuneix  a Salt, el 
dia 16 de febrer de 2022.  
La directora del Consorci, senyor Teia Puigvert Picart, presenta l’informe de direcció que ha estat 
tramès amb la documentació del Consell de Govern i destaca els grans esforços que s’ha dut a 
terme des del Consorci per tal de poder donar compliment als diferents projectes i ajuts, alhora 
exposa que consten diferents informes a petició de diferents organismes, i que els poden veure 
en la documentació adjunta, de la mateixa manera també comenta el suport que s’ha donat a 
diferents ajuntaments. 
 
Per altra banda, i en relació a la Ruta del Ter explica que s’ha proposat canviar les plaques, i que 
és una millora per la Ruta, de la mateixa manera també exposa les diferents activitats realitzades 
a centres docents, així com les exposicions i altres activitats que s’han dut a terme en el territori 
del Ter. 
 
Finalment, fa una anàlisi de la gestió econòmica que consta a la documentació aportada, i informa 
a la resta de membres del Consell de Govern que el tècnic de projectes del Consorci serà pare i 
es preveu que efectuï un permís de sis setmanes i després faria una setmana si i una setmana 
no. 
 
13.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
La senyora Puigvert exposa que hi ha la intenció de participar en diferents projectes de 
Biodiversidad, a fi de poder finançar part de personal específic, si bé és necessari adherir-se i 
per això es proposa facultar al president per tal de fer aquesta adhesió. Els membres del Consell 
de Govern acorden facultar al president del Consorci del Ter per tal d’adherir-se al projecte, i 
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efectuar els tràmits que siguin necessaris per tal de dur a terme l’adhesió i desenvolupament del 
projecte. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Joaquim Colomer Cullell demana que hi hagi un Pla d’Acció en relació als 
diferents espais en custòdia i així els Ajuntaments podran disposar de la informació en 
relació als diferents espais que actualment ostenta el Consorci del Ter en custòdia, i alhora 
podran col·laborar amb els mateixos. Així mateix les actuacions que es porten i que es 
portin a terme haurien de donar-ne coneixement a la ciutadania en general, extrem que 
considera que seria beneficiós pel prestigi del propi Consorci. 
 
La directora, senyor Puigvert comenta que a la web s’hi van afegir les fitxes dels diferents 
espais en custòdia que disposa el Consorci, i que pren nota del tema del Pla d’Acció que 
comenta el senyor Colomer. Al respecte, el senyor Colomer manifesta que s’ha de 
difondre de forma més important la gestió que es porta a terme des del Consorci del Ter, 
ja que així es pot aprofitar les sinèrgies que se’n derivin. 
 
El president, senyor Martí Terés i Bonet exposa que el que ha de fer el Consorci és 
potenciar el riu, i els ajuntaments haurien de ser capaços de fer difusió, més encara 
aquells ajuntaments que tenen més capacitat haurien de posar en valor la feina que fa el 
Consorci, i certament s’ha de posar en valor el Consorci, i també el riu. 
 
Finalment, el president comenta l’assistència del Consorci del Ter a la Taula del Ter, i 
recorda que hi ha un canvi de director de l’ACA, i espera que sigui un canvi a millor. 
Afegeix que està previst pel proper dia 16 de març, però que encara no es disposa de 
l’ordre del dia. El senyor Terés informa que ell assistirà com a ajuntament de Girona i com 
a president que és del Consorci del Ter creu que hi hauria d’anal algú més del Consorci, 
i en principi si res ho impedeix podria ser el propi vicepresident senyor Àlex Garrido que 
assistís també a la Taula del Ter. Per últim el senyor Pere Pujolràs demana que s’ha de 
mantenir una posició ferma, perquè a la vista dels esdeveniments i de les notícies que es 
reben, es pot comprovar que no s’ha après res del passat. El senyor Pujolràs afegeix que 
el territori ha de ser ferm.  
 
I sense res més a tractar, la presidenta aixeca la sessió 
 
Declaració de fe pública 
Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci del Ter certifico que el contingut de l’acta plasma 
el desenvolupament de la sessió del Consell de Govern de data 16 de febrer de 2022. I perquè 
així consti, estenc aquesta acta, amb el vist i plau del President, Senyor Martí Terés i Bonet, en 
la data i en el lloc indicats en l'encapçalament. 
 
 

Vist i plau, 
Martí Terés i Bonet 
President 

GERARD 
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FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado 
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Expedient: Factures 2021 

Procediment: Aprovació despeses 

 
 
Resolució de Presidència, referent a l'aprovació de despeses 
 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del 
Ter. 
 
Vist que s’han entregat al departament de comptabilitat els documents "ADO" per a la 
tramitació d’aquesta despesa. 
 
Atès que aquestes despeses estan adequadament justificades. 
 
Atès que l’aprovació de les despeses, d’acord amb les bases d’execució del pressupost del 
Consorci, correspon al seu president. 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Aprovar la relació d’obligacions reconegudes núm. O/2021/17 per un import brut 
de 1.499,50 euros (Import líquid : 1.499,50 euros) segons es detalla en la relació adjunta. 
 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
 
Manlleu, a la data de la signatura electrònica 
 
 
    
 
 
  
Martí Terés i Bonet 
President 
 
 
 
 

 

Ho mana i signa el President del Consorci del 
Ter, senyor Martí Terés i Bonet, el dia indicat en 
la resolució, de la qual cosa, com a Secretari del 
Consorci, en dono fe. 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa 
Secretari  

MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W (TCAT) 
Fecha: 2021.11.15 
11:19:48 +01'00'

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado digitalmente 
por GERARD 
SOLDEVILA FREIXA - 
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Fecha: 2021.11.15 
11:43:43 +01'00'



O/2021/17Número relació: Full: 1 de 2

15/11/2021

RELACIÓ COMPTABLE D´OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Núm. operac.

Data comptabl

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ.

Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes descompte Import líquid

- DESCOMPTES -

Fase

FACTURES

Projecte

Àrea Nat. Concepte Imports

Núm. op. prèvia

Núm. Op. Ant.

N. expedient:

Transferencia 
Bancaria

 220210000981 529,57529,57  1721   22799B58661083 EQUIP BARCELONA, 
92, SL (ORYX)  O

2021        21005482

220210000906

15/11/2021 CAIXA NIU DE FUSTA PÀRIDS. KIT DE 
CONSTRUCCIÓ EDUCAT 30 UNITATS

28/10/2021

Transferencia 
Bancaria

 220210000982 471,90471,90   920   20400A12363529 ANDACAR 2000, S.A.

 ADO

2021        V210 13809

15/11/2021 RENTING DACIA DUSTER 1.6 DCI 
115CV 4X2-MATRICULA: 2556-KXC- 
OCTUBRE 2021

25/10/2021 PAGO 
DIRECTO

Càrrec en 
compte

 220210000983 12,7112,71  920A   22699BBVAESMMXXXB85049435 1&1 IONOS ESPAÑA 
S.L.U ADO

2021        202769502361

15/11/2021 QUOTA MENSUAL 
CONSORCIDELTER.ORG DEL 
24/08/2021 AL 24/09/2021

25/08/2021 ES.31.018260354
90201562174

PAGO 
DIRECTO

Càrrec en 
compte

 220210000984 95,9095,90   920   21600BBVAESMMXXXB60763554 DETEINCO, S.L.

 ADO

2021        EFACTEmit- 293

15/11/2021 Auriculars Jabra, Servei tècnic divers 
ordinador Albert

03/11/2021 ES.31.018260354
90201562174

PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220210000985 157,45157,45  920A   22699Q0801175A CONSORCI 
ADMINISTRACIÓ 
OBERTA DE 
CATALUNYA

 ADO

2021        A 37819

15/11/2021 Certificat de Segell - Serveis 
Administracio Electronica - 
08AC42FF44C3F69E1DF8256E39A5759
E - ( Ordinaria)

03/11/2021 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220210000986 139,15139,15  4320   22699B64340417 APRÈN, SERVEIS 
AMBIENTALS, SL  O

2021        021050 21168

220210000767

15/11/2021 Taller realitzat el 16/10/2021: Que és la 
fauna i la flora invasora? Ho aprenem 
amb jocs de taula.

20/10/2021 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220210000987 45,0245,02   920   22000J60743739 SISTEMAT S.C.P.

 ADO

2021        5980

15/11/2021 CABERO AGENDA ESPIRAL E-10 
SET-VISTA CATALA / CABERO AGENDA 
1 DIA/PAG DUOBAND

22/10/2021 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220210000988 47,8047,80   920   22699B59849497 FERRER 
ASSESSORAMENT I 
GESTIÓ 
EMPRESARIALS SL

 ADO

2021        21382

15/11/2021 MODEL 111 - IRPF 3R TRIMESTRE 2021 31/10/2021 PAGO 
DIRECTO
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15/11/2021

RELACIÓ COMPTABLE D´OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Núm. operac.

Data comptabl

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ.

Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes descompte Import líquid

- DESCOMPTES -

Fase

FACTURES

Projecte

Àrea Nat. Concepte Imports

Núm. op. prèvia

Núm. Op. Ant.

N. expedient:

Totals . . . . . . . . 1.499,50 1.499,50

Importa aquesta relació d´obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de  1.499,50 EUROS (Import líquid: 1.499,50 EUROS)

Import Brut:  MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS .

(Import líquid: MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS .)

de  2021Manlleu  15 de  Novembre

Assentat al llibre de diari de 
comptabilitat pressupostària 
amb __/__/____

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
GERARD SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG) 
Fecha: 2021.11.15 
11:44:22 +01'00'
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       Expedient: Relació pagaments 2021 
Procediment: Aprovació relació pagaments 

 
 
Resolució de Presidència, referent a l'aprovació de pagaments 
 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del 
Ter. 
 
Vist que s'han entregat al departament de comptabilitat els documents "ADO" per a la 
tramitació d'aquesta despesa. 
 
Atès que aquestes despeses estan adequadament justificades. 
 
Atès que l'aprovació de les despeses, d'acord amb les bases d'execució del pressupost de 
l'esmentat Consorci, correspon al seu president.      
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Aprovar la relació de pagament, pels  imports líquids corresponents: 
 
- P/2021/18.....................................................................................25.120,03 euros 
 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
  
Manlleu, a la data de signatura electrònica 
 
 
 
 
Martí Terés i Bonet 
President 
 
 
 
 
 
 

Ho mana i signa el President del Consorci del 
Ter, senyor Martí Terés i Bonet, el dia indicat en 
la resolució, de la qual cosa, com a Secretari del 
Consorci, en dono fe. 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa 

Secretari  

MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W (TCAT)

Firmado digitalmente por 
MARTÍ TERÉS I BONET - 
DNI 40322360W (TCAT) 
Fecha: 2021.11.16 
11:51:13 +01'00'

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
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(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
GERARD SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
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Fecha: 2021.11.16 
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1Full:P/2021/18Número relació:

16/11/2021

FACTURES
RELACIÓ COMPTABLE D´ORDRES DE PAGAMENT

N. expedient:

Núm. operac.

Data comptab

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ. Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes 

descompte

Imports Import líquid

- DESCOMPTES -

Projecte

Àrea Nat. Concepte

FUNDACIÓ PRIVADA DRISSAG17588047 2021_1 210101067220210000992 5.243,54
Transferencia 
Bancaria

 2021 1721 21000 5.243,54

16/11/2021 3r. CERTIFICACIÓ I FINAL - PREST.SERVEIS JARDINERIA 21/10/2021 PAGO 
DIRECTO

E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE 
JARDINERIA SLU

B17870817 9 2021186220210000993 10.333,40
Transferencia 
Bancaria

 2021

2021 / 3 / DDGI / 1 / 1

1721 22799 10.333,40

16/11/2021 LOT 2 - RIBERES DEL BAIX TER_GUILLERIES 21/10/2021 PAGO 
DIRECTO

Fundació MAPG17414905 JA 505220210000994 8.470,00
Transferencia 
Bancaria

 2021

2021 / 3 / DDGI / 1 / 1

1721 22799 8.470,00

16/11/2021 LOT 1. TREBALLS RESERVA EMPRESES TERCER SECTOR 22/10/2021 PAGO 
DIRECTO

ASSOCIACIÓ CENTRE D'EDUCACIÓ 
AMBIENTAL ALT TER - PIRINEUS ORIENTALS 
(CEA ALT TER)

G17645151 143/21220210000995 120,00
Transferencia 
Bancaria

 2021 4320 22699 120,00

16/11/2021 Xerrada presentació Exposició del Ter a l'escola Dr. Robert de 
Camprodon

22/10/2021 PAGO 
DIRECTO

ASSOCIACIÓ CENTRE D'EDUCACIÓ 
AMBIENTAL ALT TER - PIRINEUS ORIENTALS 
(CEA ALT TER)

G17645151 144/21220210000996 872,00
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 22602 872,00

16/11/2021 Adaptació de l'exposició LIFE Potamo Fauna per a presentacions 
en projecció

22/10/2021 PAGO 
DIRECTO

ANNA SERRA CARBÓ33957752T220210000997 2,22
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 23120 2,22

16/11/2021 DESPLAÇAMENTS OCTUBRE 2021, ADMINISTRATIVA
PAGO 
DIRECTO

LÍDIA TRAVERIA RIBA33947568M220210000998 1,48
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 23120 1,48

16/11/2021 DESPLAÇAMENTS OCTUBRE 2021, T.COMUNICACIÓ
PAGO 
DIRECTO

MARIA TERESA PUIGVERT PICART46672448C220210000999 71,96
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 23110 71,96

16/11/2021 DESPLAÇAMENTS OCTUBRE 2021, DIRECTORA
PAGO 
DIRECTO

ALBERT MAGNET MOLÍ47965598H220210001000 5,43
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 23120 5,43

16/11/2021 DESPLAÇAMENTS OCTUBRE 2021, T.PROJECTE
PAGO 
DIRECTO



2Full:P/2021/18Número relació:

16/11/2021

FACTURES
RELACIÓ COMPTABLE D´ORDRES DE PAGAMENT

N. expedient:

Núm. operac.

Data comptab

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ. Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes 

descompte

Imports Import líquid

- DESCOMPTES -

Projecte

Àrea Nat. Concepte

Totals . . . . . . . . 25.120,03 25.120,03

Import aquesta relació d´ordres de pagament la quantitat bruta de  25.120,03 EUROS (Import líquid: 25.120,03 EUROS)

Import Brut:  VINT-I-CINC MIL CENT VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS .

(Import líquid: VINT-I-CINC MIL CENT VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS .)

 2021dede  Novembre 16,Manlleu

Assentat al llibre de diari de 
comptabilitat pressupostària amb 
__/__/____ GERARD 

SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
GERARD SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG) 
Fecha: 2021.11.16 
12:00:51 +01'00'
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Expedient: Factures 2021 

Procediment: Aprovació despeses 

 
 
Resolució de Presidència, referent a l'aprovació de despeses 
 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del 
Ter. 
 
Vist que s’han entregat al departament de comptabilitat els documents "ADO" per a la 
tramitació d’aquesta despesa. 
 
Atès que aquestes despeses estan adequadament justificades. 
 
Atès que l’aprovació de les despeses, d’acord amb les bases d’execució del pressupost del 
Consorci, correspon al seu president. 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Aprovar la relació d’obligacions reconegudes núm. O/2021/18 per un import brut 
de 7.822,96 euros (Import líquid : 7.822,96 euros) segons es detalla en la relació adjunta. 
 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
 
Manlleu, a la data de la signatura electrònica 
 
 
    
 
 
  
Martí Terés i Bonet 
President 
 
 
 
 

 

Ho mana i signa el President del Consorci del 
Ter, senyor Martí Terés i Bonet, el dia indicat en 
la resolució, de la qual cosa, com a Secretari del 
Consorci, en dono fe. 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa 
Secretari  

MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W (TCAT) 
Fecha: 2021.11.22 
11:20:42 +01'00'

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado digitalmente 
por GERARD 
SOLDEVILA FREIXA - 
DNI 43625973X (SIG) 
Fecha: 2021.11.22 
11:33:37 +01'00'



O/2021/18Número relació: Full: 1 de 1

22/11/2021

RELACIÓ COMPTABLE D´OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Núm. operac.

Data comptabl

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ.

Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes descompte Import líquid

- DESCOMPTES -

Fase

REMESA FACTURES

Projecte

Àrea Nat. Concepte Imports

Núm. op. prèvia

Núm. Op. Ant.

N. expedient:

Transferencia 
Bancaria

 220210001012 7,807,80   920   22000B08909004 SISTEMES I 
MÈTODES 
REPROGRÀFICS, S.L. 
(SIMERSA)

 ADO

2021        218469

22/11/2021 FOTOCÒPIES MANLLEU  Període 
comptadors 30/09/2021 - 31/10/2021 /

29/10/2021 PAGO DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220210001013 323,68323,68   920   48001A17031246 PATRONAT DE 
TURISME COSTA 
BRAVA GIRONA

 ADO

2021        2021/519

22/11/2021 QUOTA 2021 CLUB NATURA I TURISME 
ACTIU (50% BONIFICACIÓ COVID)

12/11/2021 PAGO DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220210001014 5.757,792.662,00  1721   21000B61794871 DILART 
APLICACIONS DE 
SENYALITZACIÓ, SL

  O

2021        20210100000130

220210000452

3.095,79  1721   650002021        

22/11/2021 SENYALITZACIÓ  DIVERSOS ESPAIS 
DEL RIU TER

19/11/2021 PAGO DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220210001015 1.733,691.733,69 1721R   21000B17045618 CHAPER SL

  O

2021        13556

220210000891

22/11/2021 Subministrament i instal·lació de 
cartellera de la Batllia- Sant Joan de les 
Abadesses

18/11/2021 PAGO DIRECTO

Totals . . . . . . . . 7.822,96 7.822,96

Importa aquesta relació d´obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de  7.822,96 EUROS (Import líquid: 7.822,96 EUROS)

Import Brut:  SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS .

(Import líquid: SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS .)

de  2021Manlleu  22 de  Novembre

Assentat al llibre de diari de 
comptabilitat pressupostària 
amb __/__/____ GERARD 

SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG)

Firmado digitalmente 
por GERARD 
SOLDEVILA FREIXA - 
DNI 43625973X (SIG) 
Fecha: 2021.11.22 
11:33:56 +01'00'



 

DADES FISCALS 
Consorci del Ter:  Plaça de les Dones del Ter,1 (Museu del Ter)  08560  Manlleu   CIF:P0800060F 

 

SEU ADMINISTRATIVA: Plaça de les Dones del Ter, 1 (Museu del Ter) 08560 Manlleu Tel. 93 850 71 52  comunicacio@consorcidelter.cat  administracio@consorcidelter.cat 

SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros) 17190 Salt Tel. 972 40 50 91  direccio@consorcidelter.cat serveistecnics@consorcidelter.cat   
 

www.consorcidelter.cat 

       Expedient: Relació pagaments 2021 
Procediment: Aprovació relació pagaments 

 
 
Resolució de Presidència, referent a l'aprovació de pagaments 
 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del 
Ter. 
 
Vist que s'han entregat al departament de comptabilitat els documents "ADO" per a la 
tramitació d'aquesta despesa. 
 
Atès que aquestes despeses estan adequadament justificades. 
 
Atès que l'aprovació de les despeses, d'acord amb les bases d'execució del pressupost de 
l'esmentat Consorci, correspon al seu president.      
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Aprovar la relació de pagament, pels  imports líquids corresponents: 
 
- P/2021/19.....................................................................................9.213,85 euros 
 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
  
Manlleu, a la data de signatura electrònica 
 
 
 
 
Martí Terés i Bonet 
President 
 
 
 
 
 
 

Ho mana i signa el President del Consorci del 
Ter, senyor Martí Terés i Bonet, el dia indicat en 
la resolució, de la qual cosa, com a Secretari del 
Consorci, en dono fe. 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa 

Secretari  

MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W (TCAT)

Firmado digitalmente por 
MARTÍ TERÉS I BONET - 
DNI 40322360W (TCAT) 
Fecha: 2021.11.24 
10:13:58 +01'00'

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
GERARD SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG) 
Fecha: 2021.11.24 
10:22:24 +01'00'



1Full:P/2021/19Número relació:

24/11/2021

PAGAMENTS
RELACIÓ COMPTABLE D´ORDRES DE PAGAMENT

N. expedient:

Núm. operac.

Data comptab

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ. Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes 

descompte

Imports Import líquid

- DESCOMPTES -

Projecte

Àrea Nat. Concepte

EQUIP BARCELONA, 92, SL (ORYX)B58661083 BBVAESMMXXX21005482220210001016 529,57
Transferencia 
Bancaria

 2021 1721 22799 529,57

24/11/2021 CAIXA NIU DE FUSTA PÀRIDS. KIT DE CONSTRUCCIÓ 
EDUCAT 30 UNITATS

28/10/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

ANDACAR 2000, S.A.A12363529 BBVAESMMXXXV210 13809220210001017 471,90
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 20400 471,90

24/11/2021 RENTING DACIA DUSTER 1.6 DCI 115CV 4X2-MATRICULA: 
2556-KXC- OCTUBRE 2021

25/10/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA

Q0801175A BBVAESMMXXXA 37819220210001018 157,45
Transferencia 
Bancaria

 2021 920A 22699 157,45

24/11/2021 Certificat de Segell - Serveis Administracio Electronica - 
08AC42FF44C3F69E1DF8256E39A5759E - ( Ordinaria)

03/11/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS, SLB64340417 BBVAESMMXXX021050 21168220210001019 139,15
Transferencia 
Bancaria

 2021 4320 22699 139,15

24/11/2021 Taller realitzat el 16/10/2021: Que és la fauna i la flora invasora? 
Ho aprenem amb jocs de taula.

20/10/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

SISTEMAT S.C.P.J60743739 BBVAESMMXXX5980220210001020 45,02
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 22000 45,02

24/11/2021 CABERO AGENDA ESPIRAL E-10 SET-VISTA CATALA / 
CABERO AGENDA 1 DIA/PAG DUOBAND

22/10/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

FERRER ASSESSORAMENT I GESTIÓ 
EMPRESARIALS SL

B59849497 BBVAESMMXXX21382220210001021 47,80
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 22699 47,80

24/11/2021 MODEL 111 - IRPF 3R TRIMESTRE 2021 31/10/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

SISTEMES I MÈTODES REPROGRÀFICS, S.L. 
(SIMERSA)

B08909004 BBVAESMMXXX218469220210001022 7,80
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 22000 7,80

24/11/2021 FOTOCÒPIES MANLLEU  Període comptadors 30/09/2021 - 
31/10/2021 /

29/10/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA 
GIRONA

A17031246 BBVAESMMXXX2021/519220210001023 323,68
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 48001 323,68

24/11/2021 QUOTA 2021 CLUB NATURA I TURISME ACTIU (50% 
BONIFICACIÓ COVID)

12/11/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ, 
SL

B61794871 BBVAESMMXXX20210100000130220210001024 5.757,79
Transferencia 
Bancaria

 2021 1721 21000 2.662,00

 2021 1721 65000 3.095,79

24/11/2021 SENYALITZACIÓ  DIVERSOS ESPAIS DEL RIU TER 19/11/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

CHAPER SLB17045618 BBVAESMMXXX13556220210001025 1.733,69
Transferencia 
Bancaria

 2021 1721R 21000 1.733,69

24/11/2021 Subministrament i instal·lació de cartellera de la Batllia- Sant Joan 
de les Abadesses

18/11/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO



2Full:P/2021/19Número relació:

24/11/2021

PAGAMENTS
RELACIÓ COMPTABLE D´ORDRES DE PAGAMENT

N. expedient:

Núm. operac.

Data comptab

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ. Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes 

descompte

Imports Import líquid

- DESCOMPTES -

Projecte

Àrea Nat. Concepte

Totals . . . . . . . . 9.213,85 9.213,85

Import aquesta relació d´ordres de pagament la quantitat bruta de  9.213,85 EUROS (Import líquid: 9.213,85 EUROS)

Import Brut:  NOU MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS .

(Import líquid: NOU MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS .)

 2021dede  Novembre 24,Manlleu

Assentat al llibre de diari de 
comptabilitat pressupostària amb 
__/__/____ GERARD 

SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
GERARD SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG) 
Fecha: 2021.11.24 
10:22:45 +01'00'



 

DADES FISCALS 
Consorci del Ter:  Plaça de les Dones del Ter, 1 (Museu del Ter)  08560  Manlleu   CIF:P0800060F 

 

SEU ADMINISTRATIVA: Plaça de les Dones del Ter, 1 (Museu del Ter) 08560 Manlleu Tel. 93 850 71 52  comunicacio@consorcidelter.cat  administracio@consorcidelter.cat 

SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros) 17190 Salt Tel. 972 40 50 91  direccio@consorcidelter.cat serveistecnics@consorcidelter.cat 
 

www.consorcidelter.cat 

      
Expedient: Factures 2021 

Procediment: Aprovació despeses 

 
 
Resolució de Presidència, referent a l'aprovació de despeses 

 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del 
Ter. 
 
Vist que s’han entregat al departament de comptabilitat els documents "ADO" per a la 
tramitació d’aquesta despesa. 
 
Atès que aquestes despeses estan adequadament justificades. 
 
Atès que l’aprovació de les despeses, d’acord amb les bases d’execució del pressupost del 
Consorci, correspon al seu president. 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Aprovar la relació d’obligacions reconegudes núm. O/2021/19 per un import brut 
de 3.590,63 euros (Import líquid : 3.590,63 euros) segons es detalla en la relació adjunta. 
 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
 
Manlleu, a la data de la signatura electrònica 
 
 
    
 
 
  
Martí Terés i Bonet 
President 
 
 
 
 

 

Ho mana i signa el President del Consorci del 
Ter, senyor Martí Terés i Bonet, el dia indicat en 
la resolució, de la qual cosa, com a Secretari del 
Consorci, en dono fe. 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa 
Secretari  

MARTÍ TERÉS 
I BONET - DNI 
40322360W 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W (TCAT) 
Fecha: 2021.12.15 
13:46:41 +01'00'

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG)

Firmado digitalmente 
por GERARD 
SOLDEVILA FREIXA - 
DNI 43625973X (SIG) 
Fecha: 2021.12.15 
13:54:03 +01'00'



O/2021/19Número relació: Full: 1 de 2

Passeig del Ter , 2   08560 Manlleu  NIF P-0800060-F 

15/12/2021

RELACIÓ COMPTABLE D´OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Núm. operac.

Data comptabl

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ.

Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes descompte Import líquid

- DESCOMPTES -

Fase

FACTURES

Projecte

ÀreaNat. Concepte Imports

Núm. op. prèvia

Núm. Op. Ant.

N. expedient:

Transferencia 
Bancaria

220210001077 471,90471,90   920   20400A12363529 ANDACAR 2000, S.A.

 ADO

2021        V210 15351

15/12/2021 RENTING DACIA DUSTER 1.6 DCI 
115CV 4X2-MATRICULA: 2556-KXC- 
NOVEMBRE 2021

25/11/2021 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

220210001078 7,547,54   920   22000B08909004 SISTEMES I 
MÈTODES 
REPROGRÀFICS, S.L. 
(SIMERSA)

 ADO

2021        219233

15/12/2021 FOTOCÒPIES MANLLEU: Període 
comptadors 31/10/2021 - 30/11/2021

30/11/2021 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

220210001079 54,6954,69   920   22000J60743739 SISTEMAT S.C.P.

 ADO

2021        6790

15/12/2021 NAVIGATOR PAPER FOTOCOPIADORA  
DIN-A4 80 / RETOLADOR PILOT 
ROLLER V-BALL BLAU 0.5 MM

09/12/2021 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

220210001080 19,4119,41   920   22000J60743739 SISTEMAT S.C.P.

 ADO

2021        5997

15/12/2021 FINOCAM AGENDA E40 SET-VISTA DIN 
A4 AMB ESPIRAL I GOMA

31/10/2021 PAGO 
DIRECTO

Càrrec en 
compte

220210001081 61,1161,11  920A   22699BBVAESMMXXXB85049435 1&1 IONOS ESPAÑA 
S.L.U ADO

2021        202769783011

15/12/2021 QUOTA MENSUAL 
CONSORCIDELTER.ORG 
(24/09/21-24/10/21) I I DOMINI 
RUTADELTER.CAT 
(18/09/2021-18/09/2022)

25/09/2021 ES.31.018260354
90201562174

PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

220210001082 931,70931,70  1721   21000G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA 
TAC-OSONA ADO

2021        20 832

15/12/2021 Treballs de control de budleia i neteja de 
la finca en custòdia de Torelló (Matabosc)

13/12/2021 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

220210001083 18,1518,15  920A   2269943632877Z NOELIA POVEDANO 
GARCIA ADO

2021        A/02436

15/12/2021 Impressió mapa en vinil polimèric, laminat 
mate (Cassà de la Selva)

30/11/2021 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

220210001084 2.026,132.026,13  1721   22799G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA 
TAC-OSONA  O

2021        20 833

220210000469
15/12/2021 Control de flora exòtica ( invasora als 

entorns de la "Font d'en Nando" 
(Montesquiu)

15/12/2021 PAGO 
DIRECTO



O/2021/19Número relació: Full: 2 de 2

Passeig del Ter , 2   08560 Manlleu  NIF P-0800060-F 

15/12/2021

RELACIÓ COMPTABLE D´OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Núm. operac.

Data comptabl

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ.

Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes descompte Import líquid

- DESCOMPTES -

Fase

FACTURES

Projecte

ÀreaNat. Concepte Imports

Núm. op. prèvia

Núm. Op. Ant.

N. expedient:

Totals . . . . . . . . 3.590,63 3.590,63

Importa aquesta relació d´obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de  3.590,63 EUROS (Import líquid: 3.590,63 EUROS)

Import Brut:  TRES MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS .

(Import líquid: TRES MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS .)

de 2021Manlleu 15 de  Desembre

Assentat al llibre de diari de 
comptabilitat pressupostària 
amb __/__/____

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado digitalmente 
por GERARD 
SOLDEVILA FREIXA - 
DNI 43625973X (SIG) 
Fecha: 2021.12.15 
13:54:27 +01'00'
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SEU ADMINISTRATIVA: Plaça de les Dones del Ter, 1 (Museu del Ter) 08560 Manlleu Tel. 93 850 71 52  comunicacio@consorcidelter.cat  administracio@consorcidelter.cat 

SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros) 17190 Salt Tel. 972 40 50 91  direccio@consorcidelter.cat serveistecnics@consorcidelter.cat   
 

www.consorcidelter.cat 

       Expedient: Relació pagaments 2021 
Procediment: Aprovació relació pagaments 

 
 
Resolució de Presidència, referent a l'aprovació de pagaments 

 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del 
Ter. 
 
Vist que s'han entregat al departament de comptabilitat els documents "ADO" per a la 
tramitació d'aquesta despesa. 
 
Atès que aquestes despeses estan adequadament justificades. 
 
Atès que l'aprovació de les despeses, d'acord amb les bases d'execució del pressupost de 
l'esmentat Consorci, correspon al seu president.      
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Aprovar la relació de pagament, pels  imports líquids corresponents: 
 
- P/2021/20.....................................................................................3.597,15 euros 
 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
  
Manlleu, a la data de signatura electrònica 
 
 
 
 
Martí Terés i Bonet 
President 
 
 
 
 
 

 

Ho mana i signa el President del Consorci del 
Ter, senyor Martí Terés i Bonet, el dia indicat en 
la resolució, de la qual cosa, com a Secretari del 
Consorci, en dono fe. 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa 

Secretari  

MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W (TCAT)

Firmado digitalmente por 
MARTÍ TERÉS I BONET - 
DNI 40322360W (TCAT) 
Fecha: 2021.12.21 
11:10:55 +01'00'

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG)

Firmado digitalmente 
por GERARD 
SOLDEVILA FREIXA - 
DNI 43625973X (SIG) 
Fecha: 2021.12.21 
11:21:30 +01'00'



1Full:P/2021/20Número relació:

21/12/2021

REMESA
RELACIÓ COMPTABLE D´ORDRES DE PAGAMENT

N. expedient:

Núm. operac.

Data comptab

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ. Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes 

descompte

Imports Import líquid

- DESCOMPTES -

Projecte

Àrea Nat. Concepte

ALBERT MAGNET MOLÍ47965598H220210001085 22,87
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 23120 22,87

21/12/2021 DESPLAÇAMENTS NOVEMBRE 2021, T.PROJECTES
PAGO 
DIRECTO

MARIA TERESA PUIGVERT PICART46672448C220210001086 34,58
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 23110 34,58

21/12/2021 DESPLAÇAMENTS NOVEMBRE 2021, DIRECTORA
PAGO 
DIRECTO

LÍDIA TRAVERIA RIBA33947568M220210001087 10,18
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 23120 10,18

21/12/2021 DESPLAÇAMENTS NOVEMBRE 2021, T.COMUNICACIÓ
PAGO 
DIRECTO

ANDACAR 2000, S.A.A12363529 V210 15351220210001088 471,90
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 20400 471,90

21/12/2021 RENTING DACIA DUSTER 1.6 DCI 115CV 4X2-MATRICULA: 
2556-KXC- NOVEMBRE 2021

25/11/2021 PAGO 
DIRECTO

SISTEMES I MÈTODES REPROGRÀFICS, S.L. 
(SIMERSA)

B08909004 219233220210001089 7,54
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 22000 7,54

21/12/2021 FOTOCÒPIES MANLLEU: Període comptadors 31/10/2021 - 
30/11/2021

30/11/2021 PAGO 
DIRECTO

SISTEMAT S.C.P.J60743739 6790220210001090 54,69
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 22000 54,69

21/12/2021 NAVIGATOR PAPER FOTOCOPIADORA  DIN-A4 80 / 
RETOLADOR PILOT ROLLER V-BALL BLAU 0.5 MM

09/12/2021 PAGO 
DIRECTO

SISTEMAT S.C.P.J60743739 5997220210001091 19,41
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 22000 19,41

21/12/2021 FINOCAM AGENDA E40 SET-VISTA DIN A4 AMB ESPIRAL I 
GOMA

31/10/2021 PAGO 
DIRECTO

FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONAG65187056 20 832220210001092 931,70
Transferencia 
Bancaria

 2021 1721 21000 931,70

21/12/2021 Treballs de control de budleia i neteja de la finca en custòdia de 
Torelló (Matabosc)

13/12/2021 PAGO 
DIRECTO

NOELIA POVEDANO GARCIA43632877Z A/02436220210001093 18,15
Transferencia 
Bancaria

 2021 920A 22699 18,15

21/12/2021 Impressió mapa en vinil polimèric, laminat mate (Cassà de la 
Selva)

30/11/2021 PAGO 
DIRECTO

FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONAG65187056 20 833220210001094 2.026,13
Transferencia 
Bancaria

 2021 1721 22799 2.026,13

21/12/2021 Control de flora exòtica ( invasora als entorns de la "Font d'en 
Nando" (Montesquiu)

15/12/2021 PAGO 
DIRECTO



2Full:P/2021/20Número relació:

21/12/2021

REMESA
RELACIÓ COMPTABLE D´ORDRES DE PAGAMENT

N. expedient:

Núm. operac.

Data comptab

Cognoms i nom o raó social

Concepte de l´operació

Núm. doc.

Data doc.

Forma de pag.

Tipus de pag.

C/B pagador

Núm. compte

Any Org. Prog. Econ. Imports

- APLICACIÓ -

IVA deduïble Conceptes 

descompte

Imports Import líquid

- DESCOMPTES -

Projecte

Àrea Nat. Concepte

Totals . . . . . . . . 3.597,15 3.597,15

Import aquesta relació d´ordres de pagament la quantitat bruta de  3.597,15 EUROS (Import líquid: 3.597,15 EUROS)

Import Brut:  TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS .

(Import líquid: TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS .)

 2021dede  Desembre 21,Manlleu

Assentat al llibre de diari de 
comptabilitat pressupostària amb 
__/__/____

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
GERARD SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG) 
Fecha: 2021.12.21 
11:21:46 +01'00'








