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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN 
 

Identificació de la sessió  
Lloc: Manlleu – Museu del Ter  
Data: 20 d’abril de 2022 
Hora inici:12:45 hores 
Hora final: 13:44 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
 

Assistents 
Ajuntament de Girona: Sr. Martí Terés i Bonet, President 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Àlex Garrido Serra, Vicepresident Primer 
Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm: Sr. Joan Ramon Veciana, Vicepresident Segon 
Ajuntament d’Anglès: Sr. Jordi Pibernat Casas, Vocal 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sra. Verònica Ruiz Leiva, Vocal 
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. 
 
Absents amb justificació 
Ajuntament de Verges: Sra. Núria Roca Puigdemont, Vicepresidenta Tercera 
Ajuntament de Setcases: Sr. Carles Fernández Amer, Vocal 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Maria Pilar Valls Fibla, Vocal. 
 
 
Absents sense justificació 
Cap 
 
President 
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 

1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió del Consell de Govern de 16 de febrer de 
2022. 

2. Ratificació de Decrets de Presidència.  
3. Aprovació de l’expedient de contractació per la redacció del Pla d’Usos del riu Ter.  
4. Aprovació de l’expedient de contractació pel control de flora exòtica invasora a 

l’espai custòdia fluvial “Deveses d’en Bru” al terme municipal de Girona. 
5. Aprovació de l’expedient de contractació pel control d’ailant a Osona, als entorns del 

Parc del Castell de Montesquiu: Rec de la Font de les Mores – T.M. Sant Quirze de 
Besora- i riu Ter – T.M. Montesquiu.  

6. Aprovació de l’expedient de contractació del serveis de consultoria i gestió en 
matèria de protecció de dades i del servei de delegat de protecció de dades. 

7. Aprovació de la pròrroga del Conveni de cooperació interadministratiu entre 
l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter, anualitat 2022.  

8. Aprovació del Conveni entre el Consorci del Ter  i l’ Ens d’Abastament d’Aigua Ter-
Llobregat relatiu a una subvenció en l’exercici 2022.  

9. Informe de Direcció. 
10. Mocions o temes per urgència.  
11. Precs i preguntes. 

 
La directora del Consorci, Teia Puigvert i Picart, 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. Manlleu, 20 d’abril 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 16 
DE FEBRER DE  2022. 
 
Sotmesa a aprovació l’acta de la darrera sessió del Consell de Govern de data 16 de febrer de 
2022, l’acta queda aprovada per unanimitat dels membres assistents a la reunió, sense 
esmenes. 
 
2.- RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
El Consell de Govern ha de ratificar els Decrets de Presidència signats pel president, el senyor 
Martí Terés i Bonet, corresponents al període entre el dia 1 de gener i el dia 31 de març de 
2022, que s’adjunten amb un annex. En total s’han signat 20 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. 
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3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA REDACCIÓ DEL PLA 
D’USOS DEL RIU TER.  
 
Motivació 
Durant els darrers anys el Consorci del Ter ha anat recollint les inquietuds de diferents 
ajuntaments consorciats en relació als usos recreatius que es van desenvolupant als espais 
fluvials de la conca del Ter i els que potencialment es poden anar desenvolupant. Els 
ajuntaments han manifestat la seva preocupació perquè aquests usos es facin de manera 
ordenada i regulada.   
 
Per aquests motiu, el Consorci del Ter, en representació dels ajuntaments consorciats, amb el 
suport de la Diputació de Girona i en coordinació amb l’Agència Catalana de l’Aigua, el Servei 
de Planificació de l'Entorn Natural i els serveis territorials del DTES a Girona, va redactar l’any 
2018, un document d’avanç del Pla d’usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter. 
Paral·lelament a la redacció del document d’abast es va iniciar el procediment d’avaluació 
ambiental. El document inicial estratègic es va presentar a l’autoritat competent l’1 d’agost de 
2018. Es va obtenir el document d’abast que ha de regir l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) 
l’abril de 2019. El document d’abast incorpora les aportacions rebudes per part d’11 
administracions públiques.  Des d’aleshores ençà s’ha estat revisant el document d’abast i 
treballant en les peticions de les diferents administracions per anar desenvolupant el Pla d’Usos 
i l’EAE.  El volum de feina de la seu tècnica i la manca de personal fan que els treballs per al 
desenvolupament d’ambdós documents es vagi endarrerint, per això s’ha engegat una 
contractació externa per impulsar-ho. 
 
A l’octubre de 2021 es va obtenir una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua que permetrà 
avançar en la redacció d’aquest Pla. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics del Consorci que es transcriu a continuació: 
 
 “INFORME  TÈCNIC D’ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PLA D’USOS SOBRE 
SERVEIS I ACTIVITATS RECREATIVES AL RIU TER.  
Na Teia Puigvert i Picart, directora 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 de serveis 
de redacció del Pla d’Usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter.  
 
ANTECEDENTS 
Durant les últimes dècades, al Ter s’ha aconseguit recuperar un estat ambiental acceptable en la majoria de les seves masses 
d’aigua, en comparació amb la forta degradació ambiental que va caracteritzar l’espai fluvial durant els anys ’60-’70-’80 del segle 
XX. Aquesta millora de la qualitat fomenta avui un nou apropament de la població al riu. S’han diversificat les activitats recreatives i 
cada vegada més ciutadans s’apropen al riu. De fet, ja hi ha casos conflictius on la massificació d’usuaris posa altre cop en perill la 
qualitat ecològica del riu. A les molèsties a la fauna per la presència massiva de visitants, sovint s’hi afegeix l’acumulació de 
deixalles, la contaminació de les aigües per l’ús de sabons i cremes, i la degradació de l’hàbitat i del paisatge. 
 
El riu és un espai natural magnífic en el qual és inevitable fer-hi un ús per socialitzar amb el veïnat, per fer-hi exercici físic i 
activitats saludables, o per relaxar-se i inspirar-se. La millora de l’accés al riu, tant pel nivell de conservació de l’espai com del 
desenvolupament de la infraestructura necessària, pot efectivament millorar la qualitat de vida dels ciutadans i facilitar-ne la 
sensibilitat envers els ecosistemes fluvials. Tot i així, un increment dels usuaris sense ordenació ni regulació pot contràriament 
desembocar en la degradació de l’espai i en tensions entre usuaris. És en aquest context que el Consorci del Ter, en coordinació 
amb les autoritats competents i els actors del territori, té la voluntat de desenvolupar un Pla d’usos sobre serveis i activitats 
recreatives al riu Ter que permeti fer-les compatibles amb la preservació del medi.  
 
Com a conseqüència de la millora de la qualitat del medi natural durant les últimes dècades, cada vegada més ciutadans s’apropen 
al riu practicant diverses activitats que requereixen un contacte directe amb la natura. Aquest redescobriment progressiu, tot i ser 
positiu i desitjable del punt de vista socioeconòmic, suposa un conjunt de conseqüències negatives per als hàbitats d’interès situats 
al llarg de l’eix fluvial i dels seus afluents, i les espècies amenaçades que hi viuen. Gran part del curs del Ter, a més, es troba inclòs 
a espais naturals protegits. 
 



  Acta del Consell de Govern. Manlleu, 20 d’abril de 2022 

 

 

 

 

   4 

 

Durant els darrers anys el Consorci del Ter ha anat recollint les inquietuds de diferents ajuntaments consorciats en relació als usos 
recreatius que es van desenvolupant als espais fluvials de la conca del Ter i els que potencialment es poden anar desenvolupant. 
Els ajuntaments han manifestat la seva preocupació perquè aquests usos es facin de manera ordenada i regulada.   
 
Per aquests motiu, el Consorci del Ter, en representació dels ajuntaments consorciats, amb el suport de la Diputació de Girona i en 
coordinació amb l’Agència Catalana de l’Aigua, el Servei de Planificació de l'Entorn Natural i els serveis territorials del DTES a 
Girona, va redactar l’any 2018, un document d’avanç del Pla d’usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter, i paral·lelament 
es va iniciar el procediment  d’avaluació ambiental. L’abril de 2019 es va obtenir el document d’abast que ha de regir l’Estudi 
Ambiental Estratègic (EAE) i que incorpora les aportacions rebudes per part d’11 administracions públiques. Des d’aleshores ençà 
s’ha estat revisant el document d’abast i treballant en les peticions de les diferents administracions per anar desenvolupant el Pla 
d’Usos i l’EAE. Malgrat els esforços inicials, la redacció del Pla d’Usos no s’ha pogut desenvolupar per manc de finançament i per 
acumulació de tasques dels serveis tècnics del Consorci del Ter. 
 
A l’octubre de 2021 es va obtenir una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua que permetrà avançar en la redacció d’aquest 
Pla.  
Tal i com s’ha comunicat des d’Intervenció, el Consorci del Ter compta amb el finançament necessari per a poder executar les 
actuacions descrites, amb càrrec a la partida 92022706 del pressupost de despeses per a l’exercici 2022.  
Aquest contracte és cofinançat per l’Agència Catalana de l’Aigua a través de la resolució de concessió de subvencions d’acord amb 
la Resolució TES/411/2021, de 9 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos sobre serveis i activitats 
de lleure dels rius del Districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 548388)(Enllaç).  
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
L'objecte de l'encàrrec és la REDACCIÓ DEL PLA D’USOS SOBRE SERVEIS I ACTIVITATS RECREATIVES AL RIU TER.   
 
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel licitador per a la redacció de l’ esmentat pla amb les 
prescripcions que s'estableixen en aquest Plec, perquè s'assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definició del 
conjunt d’activitats recreatives, de lleure i turístiques que es poden desenvolupar al riu Ter,  fent-les compatibles amb les mateixes i 
alhora poder esdevenir un potencial econòmic per al territori. L’actual marc normatiu fa compatibles les funcions dels 
embassaments i rius amb diferents activitats recreatives, de lleure i turístiques tot preservant la conservació del patrimoni natural i 
cultural, garantint la qualitat de les masses d’aigua i la seguretat de les persones i evitant la proliferació de les espècies invasores.  
 
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l'objecte de l'encàrrec efectuat serà per 
compte de l’empresa adjudicatària; amb la coordinació, col·laboració i supervisió dels serveis tècnics del Consorci del Ter.  
 
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS – ABAST  
L’abast del contracte, consisteix en la redacció del pla d’usos recreatius del riu Ter. El Pla d’usos sobre serveis i activitats 
recreatives al riu Ter es redacta per al curs principal del riu Ter, que serà objecte de mesures d’ordenació concretes. 
 

OBJECTIUS I FINALITATS DEL PLA D’USOS SOBRE SERVEIS I ACTIVITATS RECREATIVES DEL TER 

El Pla d’usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter té per objectiu ordenar la presència de serveis i activitats recreatives 
existents i potencials a la conca, d’acord a uns criteris ambientals i de seguretat, per tal d’estimular l’activitat social i econòmica a 
l’entorn del riu, de manera sostenible, bo i preservant els valors naturals i paisatgístics de la conca.  
 
El Pla d’Usos ha d’esdevenir l’ instrument bàsic de regulació dels usos i serveis turístics i recreatius dels espais d’aigües 
continentals/fluvials de la conca del Ter per tal de perseguir els següents objectius generals:  

 Garantir la compatibilitat i sostenibilitat de tots els usos i serveis recreatius que ofereix l’aigua 
 Vetllar per la conservació i el manteniment dels valors naturals dels espais on es desenvolupen els usos i serveis descrits 

en el Pla.  
 Contribuir a pal·liar els efectes dels impactes dels usos recreatius sobre el medi 
 Garantir la coordinació entre les diferents administracions afectades  

 
El Pla doncs ha de regular el desenvolupament de totes les activitats recreatives i serveis de lleure que s’efectuïn a la conca del 
Ter en major o menor mesura, adaptant-se a la normativa existent i desenvolupant noves regulacions i ordenacions que permetin 
compatibilitzar la preservació del medi amb el seu gaudi.  
 
Les propostes d’ordenació s’han de centrar en el desenvolupament de les potencialitats del territori sense comprometre’n el seu 
futur ni els seus valors.  
 
Els objectius generals es concreten a través dels següents objectius específics: 

 Promocionar el desenvolupament d’usos recreatius i de lleure compatibles amb la preservació del medi on es 
desenvolupen.  

 Establir una zonificació dels usos públics en l’àmbit fluvial. 
 Minimitzar els impactes negatius sobre hàbitats i espècies clau dels ecosistemes, especialment als espais naturals 

protegits situats a la conca del Ter.  
 Restringir l’accés a les zones protegides per la normativa hidrològica. 
 Minimitzar l’impacte sobre la funció de connectivitat ecològica de l’àmbit fluvial. 
 Prevenir la introducció i expansió d’espècies invasores relacionades amb l’ús públic (musclo zebrat, afanomicosi, etc.). 
 Minimitzar les molèsties per a la fauna causada de l'activitat humana, sobre-freqüentació i contaminació acústica o 

lumínica. 

https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/F1_Subvencions/04_Resoltes/2021_plans-dusos-sobre-serveis-i-activitats-de-lleure-dels-rius/resolucio_concessio_BDNS_548388.pdf.
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 Evitar els impactes negatius als elements o llocs geològics fràgils i amenaçats, d’interès comunitari o d’especial interès 
natural o social. 

 Evitar els impactes negatius al patrimoni cultural. 
 Minimitzar els impactes paisatgístics dels usos públics. 
 Evitar l'existència de llocs degradats i bruts a causa de la sobrefreqüentació i l'activitat humana. 
 Evitar conflictes entre les diferents activitats d'ús públic que es desenvolupen en l’àmbit fluvial. 
 Sensibilitzar els usuaris i visitants corresponsabilitzant-los de la conservació del medi natural. 
 Millorar la vigilància de les activitats en l'espai i del compliment de la normativa. 

 
El pla inclourà, com a mínim, tot el contingut indicat per l’ACA (Enllaç), i seguirà orientativament aquest esquema: 

1. Introducció. 

2. Objecte del pla. 

3. Àmbit territorial.  

3.1 Unitats territorials i cursos d’aigua inclosos 

3.2 Espais naturals a la zona. 

4. Descripció i anàlisi dels trams de riu.  

4.1 Descripció.  

4.2 Usos preexistents:  

- Llistat de serveis i activitats recreatives a regular 
- Marc legal.  
- Percepció social sobre la compatibilitat entre activitats lúdiques, la seguretat i la preservació dels espais fluvials 

4.3 Demanda social d’activitats lúdiques: Relació de proves esportives o altres activitats lúdiques.  

4.4 Informació urbanística de la zona i normativa municipal amb incidència a la zona. 

5. Orientacions per a la valoració natural i turística del tram de riu. 

5.1 Identitat i posicionament turístic del tram de riu. 

5.2 Condicionants. 

5.2.1 Zones de seguretat i restricció ambiental: 

- Zones de seguretat de les preses, rescloses i altres estructures d’aprofitament hidràulic, o d’especial 
restricció per seguretat 

- Zones d’especial protecció i de sensibilitat ecològica, o d’especial restricció ambiental 
- Zones protegides per a usos recreatius 
- Zones per a hidroavions per a accions d’extinció d’incendis forestals i proposta d’abalisament 

5.3 Actuacions generals i per municipi. 

6. Proposta d’ordenació d’usos i activitats al tram de riu:  

6.1 Ús recreatiu (activitats de tipus recreatiu a l’entorn del tram de riu: zona de natació i banys amb proposta 
d’abalisament, senders, miradors, observatoris,...).  

6.2 Ús esportiu (zones per a activitats esportives: esports terrestres i de muntanya, esports aquàtics: rem, vela, 
piragüisme, esquí aquàtic, triatló, pesca, ...). Proposta d’abalisament per a les pràctiques esportives o 
d’entrenament, tenint en compte els criteris de seguretat.  

6.3 Actuacions i/o àrees dotacionals: rètols informatius de les característiques del tram de riu d’acord amb la seva 
classificació i models unificats aprovats per l’Agència Catalana de l’Aigua, centres d’interpretació, càmpings, 
campaments i aules de natura, senyalitzacions amb plafons i rètols informatius, àrees recreatives, passarel·les, 
serveis, per a usos recreatius... 

6.4 Zona per a la restauració del medi: neteja de marges i riberes, restauracions... 

7. Actuacions de control: 

7.1 Proposta d’accessos als trams de riu i control del nombre d’embarcacions.  

7.2 Zones de neteja i desinfecció.  

7.3 Proposta d’accessos per a vehicles i tancament d’accessos no regulats. 

8. Àmbit temporal del pla. 

9. Actuacions de manteniment d’ instal·lacions 

10.  Pla de seguretat. 

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/07_usos_de_laigua/05_usos_recreatius/res-aprov-pla-usos-minim.pdf


  Acta del Consell de Govern. Manlleu, 20 d’abril de 2022 

 

 

 

 

   6 

 

11. Resum proposta d’accions.  

10.1 Relació de les principals accions a dur a terme per als trams de riu. 

10.2 Previsió aproximada del que caldrà dotar econòmicament. 

 
Apèndix 1. Taula resum de trams fluvials 
 
Apèndix 2. Plànols. 

 
Tal i com s’ha esmentat més amunt el Pla d’usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter es redacta per al curs principal del 
riu Ter, que serà objecte de mesures d’ordenació concretes. Tanmateix, inclourà determinacions genèriques que, mitjançant 
l’instrument que s’estableixi, podrien ser aplicables a nivell de tota la conca: tot el recorregut dels rius Ter (208 km), Freser i Daró i 
tots els seus afluents.  
 
El Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de la Cellera del Ter ja estan tramitant els plans d’usos dels embassaments de Sau i 
Pasteral. Des del Consorci es treballarà coordinadament amb els ens encarregats de la redacció d’aquests documents, per tal de 
poder aconseguir uns instruments de planificació complementaris entre ells que garanteixin l’assoliment dels objectius plantejats. 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini per l’execució dels treballs de redacció del pla i lliurament de la documentació serà de com a màxim 1 any.   

El termini d’execució és improrrogable i en cas de presentació d’oferta, s’accepta efectuar el servei en el termini establert, 
incorporant els recursos que siguin necessaris pel degut compliment del termini. 

Dins d’aquest termini s’inclou la correcta presentació de tota la informació, en els formats requerits pel Consorci del Ter. 

INFORMO:   
Es van sol·licitar tres pressupostos, concretament a:  
APRÈN SERVEIS AMBIENTALS, S.L. 
ENIGEST S.L.  (ENIGREEN) 
SERPA, ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L. 
ENIGEST S.L. no ha presentat proposició econòmica al·legant que per volum de feina no poden presentar-ne (correu electrònic de 
30/03/2022).  
 
En el pressupost presentat per SERPA, ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L. l’IVA consignat (3. 114,30 €) no es 
corresponia al preu base de licitació (14.450€).  En data 11.04.2021 s’ha sol·licitat un aclariment, per correu electrònic, per esclarir 
si el preu base de licitació presentat és correcte i aplicar l’IVA corresponent, sol·licitant que s’esmeni, si s’escau, el pressupost 
entrant-lo per instància genèrica.  
En data 11.04.2021 (Número de registre: E2022000084) SERPA, ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L. ha entrat una 
instància genèrica aclarint el pressupost, esmenant l’error de càlcul en l’IVA.  

Les ofertes rebudes han estat:  
 
 IMPORT IVA IMPORT IVA TOTAL 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
REDACCIÓ DEL  PLA D’USOS 
 SOBRE SERVEIS I ACTIVITATS  
RECREATIVES AL TER 

   14.500,00€    21%     3.045,00€ 17.545,00€ 

APRÈN SERVEIS AMBIENTALS, S.L.    14.500,00€    21%     3.045,00€ 17.545,00€ 

SERPA, ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL S.L.  14.450,00€    21%     3.034,50€ 17.484,50€ 

 
L’oferta més avantatjosa és la de SERPA, ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L. 

PROPOSO:  
Adjudicar el contracte menor de serveis de redacció del Pla d’Usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter a 
SERPA, ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L, sempre i quan es compleixi el marc legal vigent aplicable.” 
 
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. 



  Acta del Consell de Govern. Manlleu, 20 d’abril de 2022 

 

 

 

 

   7 

 

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 SERPA ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL, SL l’oferta més avantatjosa pel 
Consorci del Ter segons consta en l’expedient de referència. 
 
Vist que l’aplicació pressupostària 920.22706 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. Entendre per acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats 
en l’article 118 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, d’acord amb els antecedent i 
fonaments de dret que consten en aquesta resolució i en l’expedient. 
 
Segona. Aprovar la despesa per import màxim de 14.450,00€ S/IVA i adjudicar a SERPA 
ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 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. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució als diferents licitadors per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Cinquè. 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. 
 
Deliberacions 
El senyor Jordi Pibernat comenta que hi ha un cert conflicte entres els pescadors i els que 
realitzen caiac. Al respecte, la directora comenta que el que pretén el Pla d’usos és 
precisament determinar els usos del riu, i certament hi poden haver conflictes però s’han de 
mirar de solucionar. 
 
Votació 
Sotmesa a proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres que assisteixen al 
Consell de Govern. 
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4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL CONTROL DE FLORA 
EXÒTICA INVASORA A L’ESPAI CUSTÒDIA FLUVIAL “DEVESES D’EN BRU” AL TERME 
MUNICIPAL DE GIRONA. 
 
Motivació 
Des de 2010 el Consorci del Ter, amb la col·laboració de l’ajuntament de Girona, ha anat 
desenvolupant 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 l’espai en optimes condiciones, es preveu 
controlar la flora exòtica invasora a l’espai en custòdia fluvial del Consorci del Ter “Deveses 
d’en Bru”, localitzades a l’espai Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”, al terme municipal de 
Girona. En aquest espai ja es van dur a terme actuacions del mateix tipus el 2020 i 2021. Es 
tracta d’eliminar nous nuclis que no s’havien tractat anteriorment i tornar a actuar allà on els 
peus tractats hagin rebrotat.  
 
Vist l’informe dels serveis tècnics del Consorci que es transcriu a continuació: 
 
 “INFORME D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CONTROL DE FLORA EXÒTICA INVASORA A 
L’ESPAI EN CUSTÒDIA FLUVIAL “DEVESES D’EN BRU” AL TERME MUNICIPAL DEL GIRONA 

Na Teia Puigvert i Picart, directora 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 de serveis 
de control de flora exòtica invasora a l’espai en custodia fluvial Deveses d’en Bru.  

ANTECEDENTS 

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.  

D’una banda, 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. D’altra banda, el 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.  Aquest conveni permet el desenvolupament d’actuacions actuacions de millora i gestió del 
patrimoni natural fluvial del Ter en relació als espais en custòdia fluvial dels àmbits dels boscos de Can Salvatella, l’Illa de Pedret i 
les Deveses d’en Bru.    

Per tal de controlar l’expansió de la flora exòtica invasora, és necessari realitzar periòdicament actuacions d’eliminació de plantes 
al·lòctones, prioritzant les espècies amb el més alt potencial invasor, que suposen una amenaça directa per a les espècies 
autòctones. 

Tal i com s’ha comunicat des d’Intervenció, el Consorci del Ter compta amb el finançament necessari per a poder executar les 
actuacions descrites, amb càrrec a la partida 1721.21000 del pressupost de despeses per a l’exercici 2022.  

OBJECTE DEL CONTRACTE 

El present contracte té per objecte el control de flora exòtica invasora a l’espai en custòdia fluvial del Consorci del Ter “Deveses 
d’en Bru”, localitzades a l’espai Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”, al terme municipal de Girona. En aquest espai ja es van dur a 
terme actuacions del mateix tipus el 2020 i 2021. Es tracta d’eliminar nous nuclis que no s’havien tractat anteriorment i tornar a 
actuar allà on els peus tractats hagin rebrotat. 

ABAST I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Àmbit 1: Rodal d’ailants del codolar de Deveses d’en Bru:  

UTM31N - ETRS89 483487.6 4648034.9 70 
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Geogràfica - ETRS89 * 2.800667 41.984144 70 

En aquest àmbit d‘actuació es localitza un rodal d’ailant d’ aproximadament uns 1000m2 de superfície. Hi ha molta mes densitat a 
la part nord nord-oest del rodal, la que està més allunyada del riu, més propera al camí. Alçades entre 10cm i 150cm, tot i que 
també hi ha una minoria de peus que són mes alts de port arbori però estan tombats al terra i rebrotats. Pràcticament tot el rodal és 
de rebrot. S’estima que hi ha entre 150 i 300 peus amb la següent proporció de classes diamètriques (dades de primavera de 
2021):  

-5% inferior a 1,5 cm de diàmetre. 

-20% entre 1,5 i 3 cm de diàmetre. 

-70% entre 3 i 5 cm de diàmetre. 

-5% superior a 5 cm de diàmetre. 

Entre aquest rodal hi ha uns 7 peus de Robinia pseudoacacia també de rebrot. Als entorns es localitzen algun peu de troana i de 
negundo. També cal tractar tots aquests peus.  

Àmbit 2: Treballs de repàs i manteniment de treballs anteriors i tractament de peus identificats però no tractats 
anteriorment.  

En tot l’àmbit en custòdia de les Deveses d’en Bru convé fer el manteniment dels tractaments efectuats anteriorment i tractar els 
peus de flora exòtica invasora localitzats i no tractats.  

Les espècies a tractar són: Auró americà (Acer negundo), Plomall de la Pampa (Cortaderia spp), Iuca (Yucca sp), Acàcia de tres 
punxes (Gleditsia triacanthos), Troana (Ligustrum japonicum), Miraguà fals (Araujia sericifera), Mirabolà  (Prunus cerasifera), 
Piracant (Pyracantha coccinea), etc. 

Espècies prioritàries:  

Ailant, Yucca, Gleditsia, Cortaderia i Troana.  

Espècies localitzades i no tractades anteriorment: les Yucca localitzades al mig dels prats, peus del Solanum sysymbrifolium i peus 
de Fraxinus pennsylvanica.  

 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini per l’execució dels treballs de control de la flora exòtica invasora a Deveses d’en Bru a Girona finalitzarà el 31.10.2021.  

INFORMO:   

es van sol·licitar tres pressupostos, concretament a:  

1. Aprèn Serveis ambientals SL 

2. Baula Rural SCCL 

3. Galanthus, estudi i divulgació del medi natural 

Només s’ha rebut una proposició econòmica corresponent a Galanthus. La proposició inclou l’acreditació de la capacitat tècnica i 
material per al desenvolupament dels treballs.  

L’oferta rebuda ha estat:  

DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU/UT 
LICITACIÓ 

IMPORT 
LICITACIÓ 

IMPORT 
GALANTHUS 

Jornals de Treballs previs de desbrossada de terreny amb 
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense 
recollir la brossa.  (Inclou m.o. personal qualificat, desbrossadora, 
medis auxiliars i EPI’s.)  

1,00   192,00 € 192,00 € 192,00 € 

m2 DE CONTROL ESPÈCIES EXOTIQUES INVASORES: 
AILANT. Inclou treballs i materials d'aplicació de tractaments 
seguint protocols establerts per DDGI. (Inclou m.o. personal 
qualificat, productes químics, generador elèctric, xerrac mecànic, 
desbrossadora, medis auxiliars i EPI’s.) (Maig/ Juny/ inicis juliol) 

1.200,00   1,98 € 2.376,00 € 2.050,00 € 

JORNALS. CONTROL ESPÈCIES EXOTIQUES INVASORES. 
PLOMALL DE LA PAMPA, GLEDITSIA, IUQUES, TROANES, etc. 
Inclou treballs previs de desbrossada de terreny amb 
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense 
recollir la brossa. Inclou treballs i materials d'aplicació de 
tractaments seguint protocols establerts per DDGI. (Inclou m.o. 
personal qualificat, productes químics, generador elèctric, xerrac 
mecànic, desbrossadora, medis auxiliars i EPI’s.). En el cas de les 
iuques inclou arrencada manual del sistema radicular.  

4,00   247,50 € 990,00 € 990,00 € 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pyracantha_coccinea
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Jornals de manteniment de rebrots d’Ailant: inclou treballs previs 
de desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç 
amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa. Inclou treballs i 
materials d’aplicació de tractaments seguint protocols establerts 
per DDGI. (Inclou m.o. personal qualificat, productes químics, 
generador elèctric, xerrac mecànic, desbrossadora, medis 
auxiliars i EPI’s) (1 maig/juny) (1 setembre/octubre). 

2,00   247,50 € 495,00 € 495,00 € 

Jornals per a eliminació de restes: inclou treballs de preparar, 
tallar amb motoserra, trossejar i/o apilonar i cremar les restes. 
Inclou treballs i materials. 

3,00   192,00 € 576,00 € 576,00 € 

  BASE 4.629,00 € 4.303,00 € 

  IVA 21 % 972,09 € 903,63 € 

  TOTAL 5.601,09 € 5.206,63 € 

PROPOSO:  

Adjudicar el contracte menor de serveis de control de flora exòtica invasora a l’espai en custodia fluvial Deveses d’en Bru a 
Galanthus, estudi i divulgació del medi natural, 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 GALANTHUS, ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI NATURAL 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. Entendre per acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats 
en l’article 118 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, d’acord amb els antecedent i 
fonaments de dret que consten en aquesta resolució i en l’expedient. 
 
Segon. Aprovar la despesa per import màxim de 4.303,00€ S/IVA i adjudicar a GALANTHUS, 
ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI NATURAL 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. 
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Tercer. 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. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució als diferents licitadors per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Cinquè. 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. 
 
Deliberacions 
El senyor Pere Pujolràs comenta que fa molt de temps que es fan campanyes per a l’eliminació 
de flora i fauna invasora, i demana quina és l’evolució. La senyora Puigvert comenta que es 
tracta de fer tractaments en àrees d’elevat interès natural i fer-ne els manteniments posteriors, 
ja que si no es fa així, no serveix de res. Afegeix que és necessari sumar esforços i un cop s’ha 
començat a fer tractaments es tracta que després es faci també el manteniment posterior. 
 
Votació 
Sotmesa a proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres que assisteixen al 
Consell de Govern. 

 

5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL CONTROL D’AILANT A 
OSONA, ALS ENTORNS DEL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU: REC DE LA FONT 
DE LES MORES – T.M. SANT QUIRZE DE BESORA- I RIU TER – T.M. MONTESQUIU.  
 
Motivació 
Des de l’any 2005 el Consorci del Ter realitza actuacions de control de vegetació invasora per 
revertir la pèrdua de biodiversitat dels nostres rius i contribuir al manteniment dels hàbitats de 
ribera en bon estat de conservació. 
 
El present contracte té per objectiu evitar la propagació de l’ailant a través dels cursos fluvials a 
la llera del Ter i la penetració d’aquesta espècie invasora a la llera del Ter i al Parc del Castell 
de Montesquiu. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics del Consorci que es transcriu a continuació: 
 
 “INFORME D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CONTROL D’AILANT A OSONA,  ALS ENTORNS 
DEL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU: REC DE LA FONT DE LES MORES – T.M. SANT QUIRZE DE BESORA-  I RIU 
TER – T.M.  MONTESQUIU.  
Na Teia Puigvert i Picart, directora 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 de serveis 
de control d’ailant a Osona,  als entorns del Parc del Castell de Montesquiu: rec de la font de les mores – T.M. Sant Quirze de 
Besora-  i riu Ter – T.M.  Montesquiu.  
 
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.  
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Des de l’any 2005 el Consorci del Ter realitza actuacions de control de vegetació invasora per revertir la pèrdua de biodiversitat 
dels nostres rius i contribuir al manteniment dels hàbitats de ribera en bon estat de conservació. Una de les espècies que més 
potencial invasor té en l’àmbit fluvial és l’ailant (Ailanthus altissima).  
L’any 2019 el Consorci del Ter va realitzar una diagnosi preliminar de l’espai fluvial del riu Ter al seu pas pel parc del Castell de 
Montesquiu constatant que una de les problemàtiques existents són les espècies exòtiques invasores.  Des del parc del Castell de 
Montesquiu s’ha manifestat la preocupació que aquesta espècie invasora, l’ailant,  penetri a l’àmbit  de protecció del parc. A 
l’actualitat es tracta d’una espècie amb diversos rodals localitzats en aquest sector i és possible anar-la controlant per minimitzar 
els impactes a l’àmbit del Ter. Tot i que els rodals d’actuació no formen part de la Xarxa Natura 2000, la seva situació propera al riu 
Ter i a tocar de l’espai del Sistema Transversal Català (que sí que està inclòs a Natura 2000), comporta un risc elevat que aquesta 
espècie hi penetri, posant en perill els ecosistemes naturals del riu i el bosc de ribera. 
Tal i com s’ha comunicat des de direcció, 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 1721.22799 del pressupost de 
despeses per a l’exercici 2022.  
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
El present contracte té per objectiu evitar propagació de l’ailant a través dels cursos fluvials a la llera del Ter i la penetració 
d’aquesta espècie invasora a la llera del Ter i al Parc del Castell de Montesquiu.  
Compren dues actuacions:  
A. Tractament d’un rodal d’ailant al Rec de la font de les Mores del T.M. Sant Quirze de Besora.  
B. El manteniment del tractament efectuat durant l’anualitat 2021 a dos rodals del municipi de Montesquiu.  
 
ABAST I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
A. TRACTAMENT D’UN RODAL D’AILANT AL REC DE LA FONT DE LES MORES, SANT QUIRZE DE BESORA.  
L’àmbit d’actuació es troba als entorns del rec de la font de les Mores, concretament  als entorns de la Coromina, on el camí 
(carretera asfaltada) de Sant Quirze al Castell de Montesquiu creua el rec. Es tracta d’un tram de poc menys de 200 metres lineals 
aigües amunt del camí paral•lel al rec i un tram de pocs metres aigües avall del camí. Les coordenades del punt inicial (aigües 
amunt) són UTM 31N - ETRS89: 435322,8; 4662505,47 i les coordenades finals ( aigües avall) són UTM 31N - ETRS89: 
435226,21; 4662340,9. La superfície del rodal és d’uns 2552,55 m2. En aquesta superfície hi ha el marge del rec que es troba 
ocupat per peus d’ailants de port arbori de diferents classes diamètriques, , alguns de grans dimensions. El marge ocupat per 
l’ailant és el marge dret (en direcció aigües avall) i el propi rec en algun tram, no s’observen peus a l’altre marge del rec. Al cantó 
del rec hi ha un camí que no està ocupat per peus d’ailant tanmateix a l’altra banda del camí hi ha dispersió d’ailants de petit 
diàmetre, la majoria no superen els 3 cm de diàmetre i poca alçària, de fins a 2, 5 metres, que ocupen diverses feixes. En les feixes 
i al marge del camí es troben nombrosos peus de reduïdes dimensions.  
 
B. ACTUACIONS  DE MANTENIMENT DELS TRACTAMENTS DE L’ANUALITAT 2021 
El primer punt es troba als entorns de la zona d’esbarjo “Font d’en Nando”. Es tracta d’un rodal d’uns 400 m2, al talús del marge de 
la carretera C-17z (quilòmetre 83,7 aproximadament; coordenades UTM 31N - ETRS89: 434372.35, 4662627.36m; geogràfiques 
WGS84: 42.110073N, 2.21193E). 
El segon punt es troba uns 50 metres aigües avall del pont de Montesquiu, a la riba dreta del riu. Es tracta d’un rodal d’uns 200 m2, 
situat a les coordenades UTM 31N – ETRS89: 434774.25, 4662076.91 m; geogràfiques WGS84: 42.1062839N, 2.209462E). 
Les actuacions a realitzar són comprovar si hi ha rebrot o plançons del banc de llavors de les actuacions desenvolupades durant 
l’anualitat 2021 i eliminar tots els peus de d’ailant (Ailanthus altissima). Es contempla un jornal a la primavera i un altre a la tardor, 
en cas d’ésser necessari. 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini per l’execució dels treballs de control de la flora exòtica invasora a Montesquiu, finalitzarà el  20.12.2021. Vegeu dates 
dels tractaments.  
 
INFORMO:   
es van sol•licitar tres pressupostos, concretament a:  
1. Aprèn Serveis ambientals SL 
2. Baula Rural SCCL 
3. Galanthus, estudi i divulgació del medi natural 
 
Només s’ha rebut una proposició econòmica corresponent a Galanthus. La proposició inclou l’acreditació de la capacitat tècnica i 
material per al desenvolupament dels treballs.  
 
L’oferta rebuda ha estat:  

DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU/UT 
LICITACIÓ 

Import 
LICITACIÓ 

IMPORT 
GALANTHUS 

Jornals de Treballs previs de desbrossada de terreny amb 
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense 
recollir la brossa.  (Inclou m.o. personal qualificat, desbrossadora, 
medis auxiliars i EPI’s.)  

1,00   192,00 € 192,00 € 192,00 € 

JORNAL DE CONTROL ESPÈCIES EXOTIQUES INVASORES: 
AILANT. Inclou treballs i materials d'aplicació de tractaments 
seguint protocols establerts per DDGI. (Inclou m.o. personal 
qualificat, productes químics, generador elèctric, xerrac mecànic, 
desbrossadora, medis auxiliars i EPI’s.) (Maig/ Juny/ inicis juliol) 

9,00   247,50 € 2.227,50 € 2.167,50 € 
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Jornals de manteniment de rebrots d’Ailant: inclou treballs previs 
de desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç 
amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa. Inclou treballs i 
materials d’aplicació de tractaments seguint protocols establerts 
per DDGI. (Inclou m.o. personal qualificat, productes químics, 
generador elèctric, xerrac mecànic, desbrossadora, medis 
auxiliars i EPI’s) (setembre/octubre). 

4,00   247,50 € 990,00 € 990,00 € 

Jornals per a eliminació de restes: inclou treballs de preparar, 
tallar amb motoserra, trossejar i/o apilonar i cremar les restes. 
Inclou treballs i materials (Novembre/ Desembre). 

8,00   192,00 € 1.536,00 € 1.536,00 € 

Jornals de manteniment de rebrots d’Ailant a Montesquiu: inclou 
treballs previs de desbrossada de terreny amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa. 
Inclou treballs i materials d’aplicació de tractaments seguint 
protocols establerts per DDGI. (Inclou m.o. personal qualificat, 
productes químics, generador elèctric, xerrac mecànic, 
desbrossadora, medis auxiliars i EPI’s) (1 maig/juny) (1 
setembre/octubre). 

2,00   247,50 € 495,00 € 495,00 € 

  BASE 5.440,50 € 5.380,50 € 

  IVA 21 % 1.142,51 € 1.129,91 € 

  TOTAL 6.583,01 € 6.510,41 € 
 
PROPOSO:  
Adjudicar el contracte menor de serveis de control d’ailant a Osona,  als entorns del Parc del Castell de Montesquiu: rec de la font 
de les mores – T.M. Sant Quirze de Besora-  i riu Ter – T.M.  Montesquiu a Galanthus, estudi i divulgació del medi natural, 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 GALANTHUS, ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI NATURAL  l’oferta més avantatjosa pel 
Consorci del Ter segons consta en l’expedient de referència. 
 
Vist que l’aplicació pressupostària 1721.22799 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. Entendre per acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats 
en l’article 118 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, d’acord amb els antecedent i 
fonaments de dret que consten en aquesta resolució i en l’expedient. 
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Segon. Aprovar la despesa per import màxim de 5.380,50€ S/IVA i adjudicar a GALANTHUS, 
ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI NATURAL 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. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució als diferents licitadors per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Cinquè. 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. 

 

6.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS DE CONSULTORIA 
I GESTIÓ EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES I DEL SERVEI DE DELEGAT DE 
PROTECCIÓ DE DADES. 
 
Motivació 
Es requereix contractar els serveis externs per donar compliment a les normatives de protecció 
de dades, assessorament, consulta i gestió pel que fa a les dades de caràcter personal, pel que 
es proposa un plec obert per a un període de dos anys, prorrogables dos més. 
 
Els contractes que celebren les administracions públiques s’adjudiquen d’acord amb allò 
establert en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
L’adjudicació es realitzarà ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats 
en el principi de millor relació qualitat preu, i utilitzant el procediment obert o el procediment 
restringit.  
 
L’article 34 de la Llei Orgànica 3/2018, de  5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals estableix que els responsables i encarregats del tractament han de 
designar un delegat de  protecció de dades en els supòsits que preveu l’article 37.1 del 
Reglament (UE) 2016/679 i, en tot cas, quan es tracti de les entitats a que es refereix el 
precepte. Al respecte, al Consorci, com a administració pública, és obligat la designació d’un 
delegat de protecció de dades. 
 
Davant de la manca de mitjans humans i tècnics especialitzats necessaris per poder destinar-
los a la figura del delegat de protecció de dades en els termes que disposa la normativa, es 
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considera necessari realitzar la contractació externa del servei amb una empresa que disposi 
de l’especialització necessària en la matèria que permeti atendre adequadament les qüestions 
vinculades a la normativa de protecció de dades, amb garantia als drets de les persones 
afectades. 
 
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. 
 
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució 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 Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ambdós de data 
30 de setembre de 2020, i d’acord amb allò establert en la disposició addicional segona de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, tramitació 
ordinària del servei de delegat de protecció de dades i consultoria i gestió en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal del Consorci del Ter. 
 
Segon. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, amb el ben entès que la forma 
d’adjudicació serà la del procediment obert simplificat mitjançant tramitació ordinària. 
 
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, que 
regiran la licitació del contracte de serveis aprovat. 
 
Quart. Anunciar la licitació del contracte al Perfil del Contractant del Consorci del Ter. 
 
Cinquè. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent de 
l’exercici 2022, condicionant la despesa dels exercicis futurs a l’existència de consignació 
pressupostària suficient. 
 
Sisè. 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. 
 

7.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ 
INTERADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I EL CONSORCI DEL TER, 
ANUALITAT 2022.  
 
Motivació 
En data 17 de març de 2020 l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter van signar un conveni 
de cooperació interadministratiu per gestionar i millorar ambientalment els espais fluvials en 
custòdia dels boscos de Can Salvatella i l’Illa de Pedret, al municipi de Girona, així com 
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incorporar l’espai en custòdia fluvial de les Deveses d’en Bru, amb la finalitat d’augmentar la 
biodiversitat i gestionar-ne un adequat ús públic. 
 
La clàusula vuitena del conveni estableix: “ El termini de vigència del conveni s’estableix per un 
any des de la data de la seva signatura, sense perjudici de que es pugui prorrogar per acord 
exprés de les parts, fins a un màxim de quatre anys més. Les pròrrogues es formalitzaran en 
addendes anuals un cop revisades les activitats dutes a terme, la necessitat i oportunitat de 
prosseguir la cooperació, les actuacions previstes i el cost de les mateixes.” 
 
El pacte vuitè estableix que el conveni és per un any prorrogable fins a 4 anys més. 
 
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. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de cooperació interadministratiu entre l’Ajuntament de 
Girona i el Consorci del Ter, que es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSORCI DEL TER I L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER A 
LA GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS EN CUSTÒDIA FLUVIAL 
REUNITS: 
D’una part, el Consorci del Ter, amb NIF P0800060F, representat pel seu president, el senyor Marti Terés Bonet, assistit pel 
secretari interventor del Consorci del Ter. 
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De l’altra part, l’Ajuntament de Girona, amb NIF P1708500B, representat pel regidor Martí Terés Bonet, per delegació de 
l’alcaldessa mitjançant decret 2021012282 de 9 de juny de 2021, assistit pel secretari general de l’Ajuntament. 
Les parts es reconeixent mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni 
MANIFESTEN: 

1. Que en sessió de Junta de Govern Local de 31 de gener de 2020 es va aprovar el conveni de cooperació interadministrativa 
entre el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Girona per a la gestió dels espais naturals en custòdia fluvial. 
 

2. La clàusula vuitena del conveni estableix: “ El termini de vigència del conveni s’estableix per un any des de la data de la seva 
signatura, sense perjudici de que es pugui prorrogar per acord exprés de les parts, fins a un màxim de quatre anys més. Les 
pròrrogues es formalitzaran en addendes anuals un cop revisades les activitats dutes a terme, la necessitat i oportunitat de 
prosseguir la cooperació, les actuacions previstes i el cost de les mateixes.” 
 

3. Que en sessió de la Junta de Govern Local de 04 de març de 2022 es va prorrogar per una anualitat l’esmentat conveni de 
col·laboració interadministratiu. 

 
ACORDEN: 

1. Prorrogar el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Girona per a la gestió dels 
espais naturals en custòdia fluvial, per una anualitat, fins al 17 de març de 2023. 
 

2. Mantenir els pactes previstos en el conveni inicial.” 
 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona, 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 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 DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TER  I L’ ENS 
D’ABASTAMENT D’AIGUA TER-LLOBREGAT RELATIU A UNA SUBVENCIÓ EN 
L’EXERCICI 2022. 
 
Motivació  
Des del Consorci del Ter s’ha signat durant els darrers anys un conveni de col·laboració amb 
l’empresa pública ATL (anteriorment empresa ATLL Concessionària de la Generalitat), gràcies 
al qual el Consorci pot realitzar un seguit d’actuacions coincidents amb els objectius 
fundacionals de l’entitat. El conveni proposat enguany és el següent: 
 

“CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TER  

I L’ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER-LLOBREGAT  

R E U N I T S : 
D’una banda, el Sr. Martí Terés i Bonet, en nom i representació com a President del Consorci del Ter, entitat amb CIF núm. 
P0800060F i domicili social a la seu de l’Ajuntament de Girona, el qual té el domicili a la Plaça del Vi número 1, càrrec que ostenta 
en virtut del seu nomenament adoptat en data 20 de juliol de 2021, en exercici de les funcions de representació institucional del 
Consorci que li atribueix l’art. 18.a) dels Estatuts (BOP Girona núm. 189 de 30-09-2020) i facultada expressament per a signar 
aquest document per acord del Consell de Govern de data 20 d’abril de 2022, segons consta en el certificat estès pel seu Secretari 
que es troba incorporat en el present expedient.  
 
I de l’altra, el Sr. José Miguel Diéguez García, en representació com a Gerent de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (en 
endavant ATL), amb domicili a Sant Joan Despí, carrer Sant Martí de l’Erm, 30, 08970 i amb NIF Q0802216B. Actua en virtut de 
l’acord del Consell d’Administració adoptat en la sessió de data 19 d’abril de 2022 segons consta en el certificat estès per la seva 
Secretària que es troba incorporat en el present expedient de Conveni.   
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Ambdues parts actuen amb l’assistència per a la signatura d’aquest Conveni, del Secretari del Consorci Ter, Sr. Gerard Soldev ila i 
Freixa, que actua com a fedatari públic en aquest acte. 
 
Es reconeixen mútuament la representació i capacitat suficient per aquest acte, i en la seva virtut, 
 

M A N I F E S T E N : 
 

I. Que el Consorci del Ter és una entitat de dret públic de representació territorial integrada per 71 Ajuntaments de 
la conca fluvial del Ter i 5 consells comarcals (Ripollès, Osona, la Selva, Gironès i Baix Empordà) que impulsa de 
manera global i coordinada accions de cohesió, preservació, sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la 
conca hidrogràfica del Ter, fent especial incidència en l’espai pròpiament fluvial del Ter.  

 
II. Que el Consorci forma part de la Taula del Ter, espai institucional de diàleg participat per la Generalitat, per 

Administracions locals, usuaris i entitats del Territori, que signaren el 2 d’agost de 2017 l’acord que té per finalitat 
establir mesures adreçades a assolir el bon estat ecològic a la conca del Ter, que s’ha vist afectat a 
conseqüència del transvasament de part del seu cabal a l’àrea de Barcelona.  

 
III. Que ATL és l’entitat de dret públic de la Generalitat, creada pel Decret-llei 4/2018, de 17 de juliol, que té per 

objecte prestar el servei públic d’interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d’aigua 
potable per a l’abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de 
titularitat de la Generalitat, i construir, conservar, gestionar i explotar l’esmentada xarxa.  
  

IV. Que ATL té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d’obrar per al 
compliment de les seves funcions. La naturalesa jurídica d’ATL és la d’entitat de dret públic de la Generalitat que 
sotmet a dret públic les seves relacions amb altres ens públics.   
 

V. Que el Consorci s’ha adreçat a ATL per tal de sol·licitar una subvenció de 40.000.-€, IVA inclòs, destinada a la 
realització durant l’any 2022 d’actuacions que s’especifiquen en la Memòria presentada (que s’adjunta) i que 
consisteixen en diferents actuacions en el medi natural, la divulgació i sensibilització ambiental, la dinamització 
sostenible del territori a través de la Ruta del Ter (un itinerari cicloturista i senderista que permet descobrir tot 
aquest territori des del naixement del riu fins a la seva desembocadura).  

 
VI. Que el Servei Jurídic ha emès informe jurídic sobre la impossibilitat de promoure la concurrència pública.  

 
VII. Que així mateix, en el pressupost d’explotació d’ATL consta una aplicació pressupostària anual aprovada pel 

Consell d’Administració per l’import mínim de 40.000 € en el capítol 4, concepte 461.0001, A consorcis 
dependents de les corporacions locals. 
 

En conseqüència, ambdues parts han acordat el present conveni, que es regirà per les següents 
 

C L À U S U L E S : 
 
Primera.- Objecte de la subvenció 
 
ATL atorga al Consorci del Ter una subvenció exclosa de concurrència pública per un import de quaranta mil euros (40.000€) amb 
càrrec al capítol 4, concepte 461.0001 del corresponent pressupost anual. Les actuacions subvencionades són les que consten a la 
memòria presentada pel Consorci i que forma part del present expedient.   
 
Segona.- Durada de l’activitat subvencionada 
 
El Consorci del Ter porta a terme les actuacions referides en la memòria presentada des de l’1 de gener de 2022 fins al 30 de 
novembre de 2022, d’acord amb el pressupost presentat.  
 
Tercera.-  Obligacions de justificació  
 
El Consorci ha de destinar la subvenció al desenvolupament dels projectes específics previstos en la memòria presentada, la qual 
cosa caldrà que acrediti en la forma que es diu a continuació.  
 
El Consorci haurà de justificar la finalitat de la subvenció i el cost de les actuacions realitzades com a màxim el 30 de novembre de 
2022 amb la presentació a ATL de la documentació prevista a l’article 4 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes 
de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890 de 11.06.2015), mitjançant la presentació d’un compte justificatiu amb aportac ió 
de justificants de despesa.  
 
Els justificants de despesa corresponents a l’actuació subvencionada han d’incloure els originals i cal aportar la documentació 
acreditativa del pagament que consisteix en un extracte bancari o de la documentació acreditativa de la percepció de l’import per 
part del creditor.  
 
Per a la justificació de les despeses de personal, cal aportar la documentació següent:  
 

- Nòmines imputades a l’actuació subvencionada. 
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- Document signat pel representant legal de l’entitat beneficiària que detalli, per a tota la relació de persones de les quals 
s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta a l’actuació subvencionada (mesos, dies, 
hores, segons correspongui). 

- Transferència bancària que identifiqui el destinatari de la nòmina, l’import i la data. No és vàlida l’ordre de pagament, sinó 
el justificant bancari o un certificat de l’entitat financera on figuri la informació. 

- Si els justificants de pagament són globals es presentarà el desglossament per treballador amb la identificació del 
nombre de la remesa, data, nom del treballador i nòmina pagada i import.  

- Documents TC1 i TC2  de la Seguretat Social amb el segell de compensació o el pagament efectiu de l’entitat financera 
corresponent. Si s’utilitza el sistema de remissió electrònica de documents, el pagament es justificarà: 

o En cas de domiciliació bancària, mitjançant el càrrec en el compte corresponent. 
o Si el pagament s’efectua a través d’una entitat financera, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions 

segellat o validat mecànicament per l’entitat financera. 
o Si s’utilitzen altres vies de pagament, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions i  el justificant bancari de 

pagament. 
 
En el cas que l’entitat tingui subscrit algun conveni amb la Seguretat Social per ajornar el pagament de les quotes, 
aquestes no es podran imputar a la justificació econòmica de la subvenció si no han estat pagades. 
No són subvencionables els costos dels treballadors de baixa durant el període de realització de l’actuació. 

- Model trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de l’IRPF del període de desenvolupament de l’actuació 
subvencionada (model 111). 

- Model de resum anual de retencions i ingressos a compte (model 190). 
Si a la data de la justificació no es disposa del model resum anual de retencions i ingressos  a compte, s’haurà de 
completar la informació dels models trimestrals mitjançant una relació on consti el nom i cognoms, el NIF i l’import de les 
retencions de cadascun dels treballadors imputats a l’actuació subvencionada. Aquesta relació haurà d’estar segellada i 
signada pel representant legal de l’entitat beneficiària. 
 

El Consorci ha d’aportar en la justificació un exemplar del material elaborat en el marc de l’actuació subvencionada.  
 
En el cas que en els justificants presentats s’acrediti un import inferior al total de la subvenció, ATL reajustarà l’import de la 
subvenció atorgada. 

 
En relació a les quantitats abonades a contractistes o subcontractistes, per cada despesa que superi els imports establerts pels 
contractes menors a la normativa vigent de contractació, 15.000,00 euros (IVA exclòs) en el supòsit de subministrament de béns o 
prestació de serveis, i 40.000,00 euros (IVA exclòs) en el supòsit d’obres, han de presentar les ofertes considerades, amb un mínim 
de tres, i la justificació de l’elegida si no és la proposta econòmica més avantatjosa, d’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
 
En relació a les quantitats abonades en concepte de dietes i desplaçaments, els imports màxims subvencionables s’han d’ajustar 
als establerts en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei (DOGC núm. 5170 de 10.7.2008). Així 
mateix, s’ha de justificar el criteri d’imputació de despeses generals en base a principis i normes de comptabilitat admesos d’acord 
amb el que estableix l’article 31.9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
En cap cas la quantitat subvencionada, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals, pot superar el cost de l’activitat a desenvolupar, d’acord amb el que disposa la regla quarta de l’article 
94.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC), aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre.   
 
Quarta.- Condicions per al pagament de la subvenció 
 
A més de les anteriors, són condicions per a l’efectiu pagament de la subvenció atorgada el compliment, per part del Consorci, de 
les següents obligacions: 
   

- Fer aparèixer el logotip d’ATL com a col·laborador en les publicacions que faci sota l’expressió “Amb el suport d’ATL” .  
- Comunicar a ATL qualsevol modificació en l’activitat subvencionada o en el seu cost, o qualsevol canvi en la destinació, a 

fi que ATL accepti les modificacions, que han d’estar degudament motivades i no implicar variar la finalitat de la 
subvenció. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació 
total o parcial de la subvenció.  

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar ATL i aportar tota la informació que li sigui requerida a 
aquests efectes. 

- Comunicar a ATL l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 
- Aplicar les obligacions de transparència que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  
- Informar a ATL les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració a l’efecte de fer-les públiques, d’acord amb el 

que estableix l’art. 15.2 de la Llei 19/2014. 
- Complir totes les obligacions que estableixen, per als beneficiaris de subvencions, el Test Refós de la Llei de Finances 

de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
Cinquena.- Pagament de la quantitat subvencionada 
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La quantitat objecte de la present subvenció s’abonarà d’un sol cop, una vegada acreditada i comprovada la realització de l’activitat 
subvencionada i la despesa incorreguda de la forma i en les condicions establertes en el present Conveni, al compte bancari del 
Consorci que indiqui, segons resulti del corresponent certificat de l’entitat financera. 
 
Sisena.- Resolució del present conveni i revocació  
 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al beneficiari, així com la resta de causes previstes 
a l’art. 99 del TRLFC, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.  
 
En cas de no poder-se acreditar, o d’acreditar-se només parcialment, la destinació de l’aportació dinerària a les activitats 
expressades anteriorment, el present conveni quedarà automàticament revocat, naixent llavors l’obligació del Consorci de retornar 
totes les quantitats ja lliurades, d’acord amb l’art. 37 de la Llei General de Subvencions. 
 
Seran causes generals de resolució del conveni: 
a) Expiració del termini de vigència del conveni o de la seva pròrroga 
b) Acord comú de les parts 
c) Incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades del conveni, i sense perjudici de reclamar danys i perjudicis 
per l’incompliment. 
d) Qualsevol de les causes admeses en dret. 
 
Setena.- Seguiment del Conveni 
 
Per al seguiment del present conveni es crea una comissió formada per un representant de cadascuna de les parts, que examinarà 
i proposarà la resolució dels dubtes d’interpretació, compliment o resolució que es puguin plantejar i que es reunirà sempre que un 
dels representant ho sol·liciti i almenys un cop durant la vigència del present conveni.  
 
Per part del Consorci, el representant a la Comissió de seguiment és la Sra. Teia Puigvert Picart, Directora del Consorci del Ter, 
telèfons 649 900 252 / 972 40 50 91, correu electrònic: direccio@consorcidelter.cat.  
 
Per part d’ATL, el representant a la Comissió de seguiment és el Sr. José Miguel Diéguez, Gerent d’ATL, telèfon 93 602 96 00, 
correu electrònic: jmdieguez@atl.cat. 
 
Vuitena.- Vigència 
 
Aquest conveni s’esgota amb el compliment de les obligacions que s’hi contemplen i en qualsevol cas les actuacions objecte de la 
subvenció s’han de dur a terme en el termini establert en la clàusula segona.   
 
Novena.- Naturalesa i règim jurídic    
 
El present conveni té naturalesa de dret administratiu. Es regeix pel que disposa la Llei 38/2003, reguladora de les Subvencions, i 
en concret, per l’article 22.2 c) pel que fa la forma de la seva concessió. També es troba subjecte a la Llei 26/2010, de règim jurídic 
i de procediment de les Administracions públiques de Catalunya, la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i, amb caràcter general, per la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic i normativa dictada en el seu 
desenvolupament.  
 
En conseqüència, la resolució dels conflictes que puguin suscitar-se arrel del mateix correspondrà a la Jurisdicció contenciosa-
administrativa dels Jutjats i Tribunals que siguin competents.   
 
Desena.- Publicitat 
 
De conformitat amb allò establert en l’art. 18 de la Llei general de subvencions i els articles 14 i 15 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el present conveni s’ha de publicar al web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de Transparència.  
 
Ambdues parts, en prova de conformitat i després de llegit, subscriuen el present conveni mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat reconegut.” 
 
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. En aquest sentit seria aplicable també als 
conveni amb els particulars sobre la base de l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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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’article 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. 
 
Els articles 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 Girona 
i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de setembre de 2020. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre el Consorci del Ter i l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter – 
Llobregat relatiu a una subvenció en l’exercici 2022. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats, per al 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, i procedir al seu registre en el Registre de convenis del sector 
públic. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, 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.- 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 
Manlleu, el dia 20 d’abril de 2022.  
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Consta com a annex l’informe empès per la direcció del Consorci. La directora informa que 
durant aquests dos mesos s’ha treballat bàsicament amb les subvencions i convenis, també 
s’ha reprès el pla d’usos recreatius, també els treballs de manteniment d’itineraris i també hi va 
haver la reunió de la Taula del Ter, així com també es van presentar les al·legacions al pla de 
la gestió de conca, i recorda que es va enviar a tots els ajuntaments per tal que fessin arribar 
peticions.  
 
En relació a la Taula del Ter, el senyor Colomer comenta que va anar bastant bé i pel que fa a 
dades del transvasament del Ter a Barcelona s’ha complert perquè hi ha hagut una bonança 
amb l’aigua, però ara s’haurà de veure si hi ha sequera. Afegeix que hi va haver propostes 
d’establir ordenances als ajuntaments de gravar regar els jardins, i atès que sembla ser que 
serà un bé escàs s’hauria de gravar el seu consum. També informa que hi va haver algunes 
propostes per tal de vetllar per evitar incoherències amb l’ús de l’aigua, com podrien ser l’ús de 
l’aigua per segones residències garantit mentre que els camps de conreu podrien patir 
restriccions. El senyor Martí Terés informa que també va parlar d’una implicació per part de tot 
el territori nacional a fi d’evitar la gran dependència de l’àrea urbana de Barcelona amb l’aigua 
del Ter. El senyor Colomer també informa que van posar en valor el fet de que hi hagi la taula 
del Ter i creu que hi ha una excel·lent comunicació i amb la majoria de coses s’hi està d’acord. 
 
El senyor Pujolràs comenta que no s’està complint els deures que havia de fer l’Agència 
Catalana de l’Aigua. El senyor Colomer comenta que aquesta primera fase es possible que 
s’hagi complert, però la segona fase es creu que no es podrà complir. La senyora Puigvert, 
directora del Consorci comenta que a l’informe consten les dades. 
 
El senyor Joan Ramon Veciana comenta que cada cop més les empreses explotadores del 
servei de subministrament d’aigua els hi és més interessant poder agafar aigua del riu que 
disposar d’una captació. 
 
La directora comenta que s’ha demanat reunió amb el director de l’ACA i que quan es disposi 
de la data ja es farà saber. El senyor Colomer comenta que s’hauria de fer valer el Consorci. 
 
Continua la intervenció la direcció informant que hi ha diferents activitats programades, i també 
que en l’informe consta el recull de campanyes que es van fent. Respecte al que es va 
demanar a la última reunió del Consell de Govern, d’organitzar una campanya a tot el Ter de 
recollida de deixalles, es van posar en contacte amb l’Agència Catalana de Residus i van veure 
que no hi havia problema en fer-ho durant els mesos de novembre-desembre o gener-febrer, ja 
que creu que és la millor època que el maig, ja que per recollir els residus el mes de maig hi ha 
més impediments. Els membres consideren que les millores dates per a fer-ho és a principis de 
febrer. 
 
Finalment, la direcció informa sobre que ja s’ha fet efectiva la quota per part de 52 ajuntaments, 
i consta que la resta està pendent de pagament. 
 
10.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
No n’hi ha. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
No n’hi ha.  
 
I sense res més a tractar, el president aixeca la sessió 
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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 20 d’abril 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 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG)

Firmado digitalmente 
por GERARD 
SOLDEVILA FREIXA - 
DNI 43625973X (SIG) 
Fecha: 2022.07.07 
07:44:41 +02'00'

MARTÍ TERÉS 
I BONET - DNI 
40322360W 
(TCAT)

Firmado 
digitalmente por 
MARTÍ TERÉS I BONET 
- DNI 40322360W 
(TCAT) 
Fecha: 2022.07.07 
07:59:41 +02'00'



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANNEX DOSSIER 

       CONSELL DE GOVERN 

       20/04/2022 (MANLLEU) 

 

 

 

2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA 



 

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  projectes@consorcidelter.cat  direccio@consorcidelter.cat 
 

www.consorcidelter.cat 

       Expedient: Representació a organismes 
Procediment: Designació representants 

 
 
Resolució de Presidència, referent a la designació de representants a la Taula del Ter 

 
Motivació  
El Consorci del Ter és membre de La Taula del Ter tal i com s’estableix en l’apartat cinquè 
de l’acord de creació, Acord GOV/116/2018, de 23 d’octubre. 
 
Com sigui que durant el mes de juliol es van produir uns canvis en l’organització del 
Consorci del Ter, és procedent designar novament els representants del Consorci en el sí 
de la Taula del Ter. 
 
D’acord amb la normativa de règim local el representant del Consorci del Ter és el propi 
president, a no ser que existeixi una delegació expressa per a exercir determinades 
facultats d’acord amb els propis estatuts del Consorci. 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Disposar que la representació del Consorci a la Taula del Ter serà exercida per la 
presidència del Consorci, que actualment està ocupada pel senyor Martí Terés i Bonet, 
designant alhora el suplent que serà el vicepresident primer, senyor Àlex Garrido Serra. 
 
Segon. Disposar que la persona assessora que assistirà a la Taula del Ter serà l’actual 
directora del Consorci del Ter, senyora Teia Puigvert Picart. 
  
Manlleu, a la data de signatura electrònica 
 
 
 
 
Martí Terés i Bonet 
President 
 
 
 
 
 
 

Ho mana i signa electrònicament 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 i ho certifico. 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa 

Secretari  

MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por MARTÍ TERÉS I BONET 
- DNI 40322360W (TCAT) 
Fecha: 2022.01.20 
13:32:37 +01'00'

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
GERARD SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG) 
Fecha: 2022.01.20 
13:37:45 +01'00'



 

DADES FISCALS 
Consorci del Ter:  Plaça de les Dones del Ter,1 (Museu del Ter)  08560  Manlleu   CIF:P0800060F 
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       Expedient: Retribucions 
Procediment: Aplicació de la LGPE 

 
Resolució de Presidència, referent a les retribucions dels empleats públics per a l’exercici 
2022 

 
De conformitat amb allò establert a l’article 41 del citat acord de condicions l'increment retributiu dels 
empleats públics als quals se'ls apliqui aquest Acord serà el fixat anualment per les respectives lleis 
de pressupostos generals de l'Estat, mentre no es desenvolupi la legislació bàsica recollida al 
Capítol III –dels drets retributius- del Títol III de la Llei 7/2007 de 12, d'abril, de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic, l'estructura i el règim de les retribucions seran els establerts per la normativa 
aplicable a la funció pública local i, en particular, els que resulten del Reial decret 861/1986, de 
retribucions dels funcionaris de l'Administració local i del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals.  
 
D’acord amb allò previst en el Capítol I (De les despeses del personal al servei del sector públic) del 
Títol III (De les despeses de personal), de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2022, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior al 2% respecte als vigents a 31 de desembre de 2021, en 
termes d’homogeneïtat per als períodes de comparació, tant pel que afecta als efectius de personal 
com a l’antiguitat del mateix. 
 
Si bé és cert que la normativa és suficient per la determinació de les retribucions dels empleats 
públics per a l’exercici 2022, es considera oportú i procedent dictar aquesta resolució als efectes de 
deixar constància i per tant que les retribucions que perceben els empleats públics a 31 de 
desembre de 2021, es vegin augmentades fins a un 2% d’acord amb la Llei General de 
Pressupostos, donant compliment a la normativa vigent d’aplicació. 
 
Com sigui que el Consorci del Ter va encomanar el servei de recursos humans a l’Ajuntament de 
Ripoll la realització de diferents serveis amb matèria de personal, d’entre els quals, hi ha la 
confecció de la nòmina mensual, és procedent la comunicació d’aquesta resolució al citat 
Ajuntament. 
 
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a l’alcaldia en virtut d’allò previst a 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 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. 
 
Disposició  
El President resol: 
 
Primer. Disposar l’aplicació de la Llei General de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2022, 
aprovats per Llei 22/2021, de 28 de desembre, pel què afecta al càlcul de les retribucions dels 
empleats públics del Consorci del Ter, i efectuar un augment dels diferents conceptes del 2%. 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
  
Manlleu, a la data de signatura electrònica 

 
 
 
 
Martí Terés i Bonet 
President 

 

Ho mana i signa electrònicament 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 i ho certifico. 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa 
Secretari  

MARTÍ TERÉS I BONET - 
DNI 40322360W (TCAT)
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40322360W (TCAT) 
Fecha: 2022.01.20 
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       Expedient: X2022000004 
Procediment: Aprovació relació pagaments 

 
 
Resolució de Presidència, referent a l'aprovació de pagaments del projecte 
EFA218/16/TTFS 

 
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/2022/1.....................................................................................69,16 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 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: 2022.01.25 10:44:18 
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1Full:P/2022/1Número relació:

25/01/2022

REMESA PAGAMENT EFA218/16/TTFS
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

ANNA SERRA CARBÓ33957752T 0040/T220221000013 34,58
Transferencia 
Bancaria

 2021

2017 / 3 / TTFS / 1 / 1

1721T 23120 34,58

25/01/2022 DESPLAÇAMENTS SALT, REUNIÓ PROJECTE, 
ADMINISTRATIVA

21/12/2021 PAGO 
DIRECTO

LÍDIA TRAVERIA RIBA33947568M 0041/T220221000014 34,58
Transferencia 
Bancaria

 2021

2017 / 3 / TTFS / 1 / 1

1721T 23120 34,58

25/01/2022 DESPLAÇAMENT A SALT REUNIÓ TTFS, T.COMUNICACIÓ 22/12/2021 PAGO 
DIRECTO

Totals . . . . . . . . 69,16 69,16

Import aquesta relació d´ordres de pagament la quantitat bruta de  69,16 EUROS (Import líquid: 69,16 EUROS)

Import Brut:  SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS .

(Import líquid: SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS .)

 2021ded´Gener 25,Manlleu

Assentat al llibre de diari de 
comptabilitat pressupostària amb 
__/__/____
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       Expedient: X2022000004 
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/2022/2.....................................................................................8.496,86 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: 2022.01.25 
11:12:50 +01'00'

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
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Firmado 
digitalmente por 
GERARD SOLDEVILA 
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1Full:P/2022/2Número relació:

25/01/2022

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

ANNA SERRA CARBÓ33957752T220221000015 15,81
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 23120 15,81

25/01/2022 DESPLAÇAMENTS DESEMBRE , ADMINISTRATIVA
PAGO 
DIRECTO

ANDACAR 2000, S.A.A12363529 V210 16907220221000016 471,90
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 20400 471,90

25/01/2022 RENTING DACIA DUSTER 1.6 DCI 115CV 4X2-MATRICULA: 
2556-KXC-DESEMBRE 2021

20/12/2021 PAGO 
DIRECTO

E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE 
JARDINERIA SLU

B17870817 9 2021224220221000017 7.252,07
Transferencia 
Bancaria

 2021 1721 21000 7.252,07

25/01/2022 Manteniment itineraris / Recollida deixalles ( Serveis de millora i 
manteniment dels itineraris dels espais custòdia)

27/12/2021 PAGO 
DIRECTO

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

B08909004 220108220221000018 4,79
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 22000 4,79

25/01/2022 FOTOCÒPIES MANLLEU:  Període comptadors 30/11/2021 - 
31/12/2021 /

28/12/2021 PAGO 
DIRECTO

1&1 IONOS ESPAÑA S.L.UB85049435 BBVAESMMXXX202770067776220221000019 61,11
Càrrec en 
compte

 2021 920A 22699 61,11

25/01/2022 CONSORCIDELTER.ORG 24/10/21/24/11/21 I 
CONSORCIDELTER.CAT ANUAL 16/10/21-16/10/22

25/10/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

1&1 IONOS ESPAÑA S.L.UB85049435 BBVAESMMXXX202770354953220221000020 12,71
Càrrec en 
compte

 2021 920A 22699 12,71

25/01/2022 CONSORCIDELTER.ORG 24/11/2021-24/12/2021 25/11/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

1&1 IONOS ESPAÑA S.L.UB85049435 BBVAESMMXXX202770661123220221000021 24,79
Càrrec en 
compte

 2021 920A 22699 24,79

25/01/2022 CONSORCIDELTER.ORG 24/12/21-24/01/22 I 
RUTADELTER.COM ANUAL 19/12/2021-19/12/2022

25/12/2021 ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

ALBERT MAGNET MOLÍ47965598H220221000022 22,23
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 23120 22,23

25/01/2022 DESPLAÇAMENTS DESEMBRE 2021, T.PROJECTES
PAGO 
DIRECTO

MEDIA MARKT GIRONAA62348248 CAIXESBBXXXE225-60845490220221000023 214,00
TARGETA  2021 920A 22699 214,00

25/01/2022 CONGELADOR SALT 29/12/2021 ES12 2100 0290 
9202 0041 7788

PAGO 
DIRECTO

SISTEMAT S.C.P.J60743739 7387220221000024 417,45
Transferencia 
Bancaria

 2021 920 22000 417,45

25/01/2022 CADIRA, PANTALLA POLICARBONAT 31/12/2021 PAGO 
DIRECTO



2Full:P/2022/2Número relació:

25/01/2022

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 . . . . . . . . 8.496,86 8.496,86

Import aquesta relació d´ordres de pagament la quantitat bruta de  8.496,86 EUROS (Import líquid: 8.496,86 EUROS)

Import Brut:  VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS .

(Import líquid: VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS .)

 2022ded´Gener 25,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: 2022.01.25 
11:25:06 +01'00'
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Decret de Presidència  
 
Motivació 
 
Vist el catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021-2023. En el catàleg dins de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut hi ha el recurs d’esdeveniments esportius que és un recurs 
econòmic per tal de la despesa corrent dels capítols 1, 2 i 4 
 
Vist que un dels objectius del Consorci del Ter és promocionar la Ruta del Ter i que la Ter Bike 
Experience prevista pel proper dia 11 de juny es considera una de les activitats on hi participa 
més gent que es tracta d’un esdeveniment que permet dinamitzar la Ruta del Ter.  
 
La competència per a dictar aquesta resolució correspon al president, en virtut d’allò previst en 
els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicat en data 30 de setembre de 2020 en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Disposició 
 
La presidenta resol: 
 
Primer. Sol·licitar a Diputació de Barcelona una subvenció de 7.000,00 euros, per a dur a 
terme l’activitat “X Ter Bike Experience”, del catàleg de Xarxa de Governs Locals de l’any 2021-
2023, esdeveniments esportius. 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució a Diputació de Barcelona en els termes que estableixen 
les normes del catàleg que consten publicades i segons els formularis que inclouen els 
diferents programes i recursos. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Consell de Govern pel seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
Ho mana i ho signa electrònicament el president, senyor Martí Terés i Bonet, a Manlleu a la 
data de la signatura electrònica, de la qual cosa com a secretari interventor en dono fe. 
 
Martí Terés i Bonet       Gerard Soldevila Freixa 
President        Secretari interventor 
 
 
 
 
 
  

MARTÍ 
TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W 
(SIG)

Signat 
digitalment per 
MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W (SIG) 
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GERARD 
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FREIXA - DNI 
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Firmado 
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GERARD 
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FREIXA - DNI 
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Fecha: 2022.01.31 
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Decret de Presidència  
 
Motivació 
 
Vist el catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021-2023. En el catàleg es preveu diferents 
actuacions que són susceptibles de petició per part del Consorci del Ter. 
 
Vist que un dels objectius del Consorci del Ter són plenament compatibles amb la petició de 
subvencions per a desenvolupar les diferents actuacions proposades enguany.  
 
Actuació 1  
Enquestes de satisfacció de la Ter Bike Experience 
Es sol·licita la realització de l’enquesta de la Ter Bike Experience per tal de cercar el perfil del 
participant i la satisfacció amb l’esdeveniment esportiu 
 
Actuació 2 
Medalles per la Ter Bike Experience 
Es sol·liciten 500 medalles per donar al finalitzar la X Ter Bike Experience, a tots els 
participants. 
 
Actuació 3 
Cessió de Bicicletes elèctriques 
Per tal de poder dur a terme treballs a la Ruta del Ter caldria disposar de bicicletes elèctriques 
 
La competència per a dictar aquesta resolució correspon a la presidenta, en virtut d’allò previst 
en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicat en data 30 de setembre de 2020 en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Disposició 
 
La presidenta resol: 
 
Primer. Sol·licitar a Diputació de Barcelona el suport en la realització de les actuacions 
següents: 
 
Actuació 1  
Enquestes de satisfacció de la Ter Bike Experience 
Es sol·licita la realització de l’enquesta de la Ter Bike Experience per tal de cercar el perfil del 
participant i la satisfacció amb l’esdeveniment esportiu. 
 
Actuació 2 
Medalles per la Ter Bike Experience 
Es sol·liciten 500 medalles per donar al finalitzar la X Ter Bike Experience, a tots els 
participants. 
 
Actuació 3 
Cessió de Bicicletes elèctriques 
Per tal de poder dur a terme treballs a la Ruta del Ter caldria disposar de bicicletes elèctriques 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució a Diputació de Barcelona en els termes que estableixen 
les normes del catàleg que consten publicades i segons els formularis que inclouen els 
diferents programes i recursos. 
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Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Consell de Govern pel seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
Ho mana i ho signa electrònicament el president, senyor Martí Terés i Bonet, a Manlleu a la 
data de la signatura electrònica, de la qual cosa com a secretari interventor en dono fe. 
 
Martí Terés i Bonet       Gerard Soldevila Freixa 
President        Secretari interventor 
MARTÍ 
TERÉS I 
BONET - 
DNI 
40322360W 
(SIG)

Signat 
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MARTÍ TERÉS I 
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Decret de Presidència  
 
Motivació 
En data d’avui, la direcció del Consorci del Ter ha redactat proposta que es transcriu, 
literalment, a continuació: 

“...” 
Introducció: 
Durant els anys 2014-2016, el Consorci del Ter i Dipsalut han portat a terme el projecte “Salut i Natura a 
la Vora del Ter”, mentre que entre els anys 2017 i 2021 el “Salut i Natura inclusiva a la vora del Ter”, a 
través del qual s’han realitzat més de 120 activitats, enfocades a donar a conèixer l’entorn fluvial dels 
municipis riberencs i de la conca, a persones amb risc d’exclusió social, i alhora obertes a la ciutadania 
en general. 
La proposta per aquesta anualitat pretén donar continuïtat al projecte, dedicant esforços de forma 
especial als col·lectius més desafavorits pel que fa a les possibilitats de poder fer activitats al medi 
natural, com són les persones en risc d’exclusió social, fent especial èmfasi en els joves, i a col·lectius 
amb disminució física, psíquica o sensorial. Existeixen moltes possibilitats per acostar aquests col·lectius 
al riu i a la Natura, i justament són activitats molt agraïdes i amb gran potencial per a la realització 
satisfactòria per part de persones amb risc d’exclusió social i/o discapacitats.  
 
El Consorci del Ter és un òrgan de representació territorial format per 71 ajuntaments de la conca fluvial 
del Ter, majoritàriament municipis riberencs, i 5 consells comarcals (Ripollès, Osona, la Selva, Gironès i 
Baix Empordà). Representa el 100% de la població riberenca dels rius Ter i Freser. Es va constituir fa 23 
anys (el desembre de 1998) i impulsa de manera global i coordinada accions de cohesió, preservació, 
sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la conca hidrogràfica del Ter, fent especial incidència en 
l’espai pròpiament fluvial del Ter. 

El Consorci del Ter, 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 diferents organismes del territori de la conca del Ter  per tal d’elaborar i 

portar a terme projectes i actuacions relacionades amb el 
riu Ter i amb la protecció i difusió dels valors del patrimoni 
lligat al riu.  

 

 

 

 

La Ruta del Ter (www.rutadelter.cat) és un itinerari cicloturista i senderista que recorre el riu per la seva 
riba, des de la capçalera fins a la desembocadura, enllaçant amb diverses rutes d’afluents (Ruta del 
Gurri, Ruta del Freser, etc.), al llarg dels més de 200 quilòmetres de longitud del curs del Ter. Aquesta 
ruta permet, a més de dinamitzar turísticament i econòmicament el conjunt d’aquest territori, oferir un 
recurs òptim per a realitzar activitats esportives, didàctiques, educatives, de sensibilització ambiental, 
etc. 

 

Sortida naturalista amb bicicleta elèctrica 
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Objectius de la proposta 

 

Els col·lectius amb persones amb risc d’exclusió social o amb discapacitats  físiques, psíquiques o 
sensorials, troben dificultats en poder participar en activitats de descoberta de la natura. Si bé s’han fet 
diferents propostes perquè puguin participar en activitats esportives, l’entorn natural no ha estat fins ara 
un medi amb moltes activitats possibles per a aquests col·lectius.  
 
Aquesta proposta pretén realitzar algunes activitats destinades a oferir aquestes possibilitats, donant 
continuïtat a les portades a terme l’any anterior, atès que han estat molt ben valorades. Es planteja fer, 
com a mínim: 

 Realització d’un mínim de 4 activitats destinades a joves participants en programes d’inserció 
social i/o laboral.  

 Realització d’un mínim de 2 activitats destinades a col·lectius amb disminució física, psíquica o 
sensorial.  

 Realització d’un mínim de 2 activitats a centres educatius d’alta complexitat.  

 Realització d’un mínim de 6 activitats obertes a tots els públics, però amb especial promoció als 
col·lectius amb poca implicació social i amb poca participació a actes públics i socials (sectors 
desafavorits, col·lectius d’immigrants, gent gran, etc). També obertes als col·lectius objectiu 
prioritari.  

Després de l’experiència dels anys anteriors i fruit del contacte mantingut a nivell tècnic entre el Consorci 
del Ter i Dipsalut, les actuacions a dur a terme per assolir els objectius desitjats per ambdues parts, 
donant continuïtat a l’esmentat projecte, pretenen: 

 Fomentar els hàbits saludables a través de propostes lligades a l’àmbit del curs del riu Ter, 
arribant a tots els col·lectius possibles, especialment aquells més desafavorits. 

 Focalitzar les actuacions a les persones, a través d’accions dirigides a aquests grups concrets, 
especialment als col·lectius amb discapacitat física, psíquica i sensorial. 

 Donar a conèixer la Ruta del Ter i el propi riu Ter, la seva fauna, flora i paisatge, a tots els 
habitants de les poblacions riberenques i de la conca i no pas només als més formats i amb 
major accessibilitat al coneixement. 

 Contribuir a sensibilitzar sobre la preservació de la Natura i sobre la importància de la pràctica 
d’exercici i descoberta de l’entorn. 

 Donar a conèixer als centres educatius de les ribes del Ter l’entorn més immediat de les ribes del 
Ter com a recurs per a les sortides escolars sense desplaçament de l’alumnat. La COVID-19 ha 
limitat les activitats que poden desenvolupar els escolars des del març de 2020 i es considera 
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necessari dotar-los de recursos i coneixement de l’entorn per tal de poder realitzar activitat física 
i de descoberta de la natura a prop dels centres escolars.  

D’altra banda, i entrant en el terreny més teòric, treballant amb els tècnics de Dipsalut, es pretén assolir 
un seguit d’aspectes que són d’importància per a tenir èxit en els objectius descrits anteriorment, com la 
introducció de conceptes als usuaris de la Ruta del Ter i als participants a les activitats, com són els 
Estils de Vida que poden canviar la nostra salut. Aquests incidiran especialment en les habilitats per la 
vida, siguin de caràcter social, cognitives o emocionals, a través de les activitats que es duran a terme, 
que permetran crear oportunitats d’aprenentatge a través de sentiments, reflexions, pensament crític i 
relacions interpersonals. A més, es fomentaran dos altres aspectes clau per al foment de la salut, com 
són l’apoderament, tot fomentant la implicació i consciència dels participants, i, finalment, potenciant el 
sentit de la coherència, promovent les noves sensacions, il·lusions i, en definitiva, ajudant a donar sentit 
al viure, mitjançant les activitats. 
 
Funcionament i metodologia 

 

Els col·lectius amb persones amb risc d’exclusió social, posant l’èmfasi en els més joves, i a persones 
amb  discapacitats físiques,  psíquiques o sensorials, tal com hem dit, seran els col·lectius objectiu 
prioritaris. Per aquesta raó, es preveu contactar amb fundacions, organitzacions i centre especials que 
atenguin i treballin amb aquests col·lectius, per a realitzar algunes activitats que són compatibles amb 
aquestes discapacitats. Es tindran en compte aspectes com: 

 Monitors i educadors amb coneixements i experiència sobre el tracte, la gestió i el funcionament 
de les activitats i d’aquests col·lectius. 

 Contacte i preparació prèvia amb els monitors, tutors i responsables del col·lectiu concret amb el 
que es realitzarà l’activitat. 

 Tipologia d’activitats atractives i diferents però alhora possibles: Anellament d’ocells vora el riu 
(molt apte per a invidents i altres limitacions físiques), baixada pel Ter en caiac (es té experiència 
amb persones amb discapacitats), etc. (veure següent apartat), taller de pesca científica. 

A més, no s’oblidarà a la resta de col·lectius –i alhora es faran activitats obertes a tots els públics- amb 
evidents conseqüències positives per a la salut física (obesitat, risc d’infart, hipertensió, etc.) o salut 
entesa en termes més globals, de comportament, psicològica o d’habilitats per la vida (implicació, 
vivències, pensament crític, foment de les relacions socials, control emocional, despertar noves 
sensacions, etc.). Així doncs, una primera proposta va enfocada directament als col·lectius amb risc 
d’exclusió social i/o discapacitats físiques, psíquiques o sensorials i una altra a les poblacions de risc, 
però sense oblidar col·lectius que poden ser potencialment problemàtics en el futur, com són el jovent 
amb mals hàbits, com són la gent gran sense relacions socials, com són nuclis amb població poc 
relacionada amb la resta de la població, etc. 
 
Es preveu que el contacte amb aquests grups de risc a través de diferents canals, tots ells en 
coordinació entre el Consorci del Ter i Dipsalut. En les primeres propostes a través de les entitats, grups 
i empreses que gestionen espais que acullen persones amb risc d’exclusió social i/o discapacitat. En el 
segon cas, a través de: 

 Associacions, Centres Especials de Treball, Fundacions, etc. que atenen persones amb 
discapacitats 

 Centres cívics i ens municipals 
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 CAPs i centres de salut 

 Casals de gent gran 

 Entitats juvenils 

 Entitats de promoció de la salut (malalties del cor, salut mental, problemes d’addiccions, etc.) 

Com s’ha comentat anteriorment, es planteja la sensibilització d’aquests col·lectius de risc a través de 
propostes actives, singulars, amenes, pràctiques i senzilles, especialment centrades en les passejades 
divulgatives de l’entorn, i de coneixement de la Natura, al llarg de la Ruta del Ter, a través d’activitats 
diverses de caire naturalista i territorial.  
 
La proposta d’aquest any també  farà especial èmfasi en els escolars. Algunes de les activitats que es 
plantegen seran amb centres escolars de les ribes del Ter. Aquestes activitats permetran donar a 
conèixer l’entorn més immediat a les escoles. D’aquesta manera podran descobrir l’entorn més proper 
als centres i desenvolupar, a partir dels coneixements que adquireixin en la sortida oferta pel Consorci, 
propostes per a poder planificar les sortides del centre en un any en que cal continuar programant 
activitats fora del recinte escolar amb motiu de la pandèmia de la COVID-19. 
 
Tipologia d’activitats proposades 

 

Totes les activitats s’emmarquen en la descoberta de l’entorn. Tot el projecte es basarà en aquells 
aspectes que fomenten les habilitats per la vida, l’apoderament i el sentit de la coherència, tots ells 
factors que influeixen decisivament en la salut, sigui de forma directa (ànims, empatia, humor, vitalitat) o 
bé sigui perquè modifiquen els hàbits i potencien adquirir-ne de més sans i saludables. Són, totes elles, 
activitats que permeten descobrir l’entorn més proper, sempre basades en el riu, els ecosistemes fluvials, 
els boscos de ribera i la fauna i flora associades al curs del Ter. Tots aquests són recursos de gran 
importància i de molta utilitat per a fer possible l’assoliment dels objectius plantejats anteriorment.  
 

 
L’activitat de pesca científica és possible fer-la amb certs col·lectius; de forma activa per part d’alguns (participant dins l’aigua en les tasques 
de captura) o de forma més passiva (observant i estudiant els peixos un cop pescats; i alliberant-los després), per altres  

 

Per a fer això, es compta amb la Ruta del Ter, aquest itinerari promogut pel Consorci del Ter que permet 
transcórrer tot el riu des de la capçalera fins a la desembocadura i que, per tant, permet que en tots els 
municipis es pugui trobar en espai idoni per a la pràctica de les activitats previstes. 
 
El principal atractiu de la proposta es basa en el fet que existeix un “esquer”, un “argument”, sempre 
basat en quelcom d’atractiu natural, que sigui prou engrescador com per atraure els potencials 
participants a l’activitat. A partir d’aquest, es farien activitats de natura, fomentant aquelles que siguin 
aptes per a tots els públics, basades a l’entorn de l’activitat proposada. Aquestes activitats serien, per 
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exemple, algunes de les següents (sens perjudici que puguin incloure’n d’altres plantejades en el futur, o 
obviar-ne algunes si durant les primeres experiències resulten poc idònies): 

 Taller de descoberta de fauna i flora fent passejades breus, curtes i amenes per llocs 
practicables vora el Ter (observació de l’entorn i els seus hàbitats, papallones, descoberta de 
bolets, plantes medicinals, escoltar i conèixer cants d’ocells amb col·lectius d’invidents, etc.). 

 Descensos en caiac (en trams de rius assequibles per a tothom es compta amb experiències 
prèvies amb col·lectius de persones amb mobilitat reduïda i també amb col·lectius amb ceguesa 
parcial o total, i també altres experiències amb discapacitats psíquica; en tots els casos s’ha 
previst una ràtio 1:1 per atendre aquestes persones, fet que se seguirà tenint en compte en les 
activitats proposades). 

 Tallers d’anellament d’ocells a les ribes del Ter (molt adequats i amb experiències prèvies 
satisfactòries a partir d’experiències amb entitats diverses; també per a col·lectius amb 
discapacitat psíquica). 

 Tallers de descoberta de peixos del riu Ter (adreçat a col·lectius amb disminució psíquica, ja que 
pescar és una activitat simple, atractiva i entenedora). 

 Altres activitats diverses: Tallers de revisió de caixes-niu per a ocells, passejades de descoberta 
de fauna nocturna del riu Ter, passejades naturalistes amb bicis elèctriques per la Ruta del Ter, 
etc.). 

 
Taller d’anellament d’ocells amb usuaris de MIFAS, Riudellots de la Selva  

 

Més enllà dels evidents beneficis per a les persones amb mobilitat reduïda o altres limitacions físiques o 
psíquiques, els beneficis més importants d’aquestes propostes, que combinen Natura i Salut són: 

 Permet incidir activament en la descoberta de l’entorn proper i estimular les noves sensacions 
(contacte amb animals, plantes, frescor del bosc de ribera, etc.). 

 Ajuda a treballar i potenciar les relacions socials i l’aprenentatge d’activitats en grup. 

 Amb la tipologia d’algunes de les activitats proposades, es fa exercici físic, augmentant l’activitat 
cardiovascular i l’oxigenació, tot caminant activament o realitzant pràctiques de diferent tipologia. 
A més, l’exercici (caminar, activitat, descoberta, etc.) ajuda  a perdre pes, perquè augmenta el 
consum de calories sense sensació de fatiga. 

 Millora la salut a nivell general: Ajuda a eliminar l’estrès, reforça el sistema immunològic, relaxa 
la tensió muscular, equilibra la bona postura corporal si es camina adequadament, etc. A més, el 
caminar i moure’s és un exercici segur i amb molt baix risc de lesions. Les propostes es basen 
sobretot en caminar, tot fent altres activitats lligades amb l’entorn natural i amb el riu.  
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 Les activitats plantejades ajuden a millorar la nostra salut general, les nostres habilitats per la 
vida, el sentit de la coherència i l’empoderament, perquè la pràctica d’aquestes ens fa sentir bé, 
en forma i actius, a més d’intervenir en aquells factors que potencien els millors estils de vida.  

 Permet la descoberta de l’entorn natural, del territori més proper, que té gran potencial malgrat 
ser massa sovint desconegut. A més, fomentar la Ruta del Ter com itinerari existent i senyalitzat 
és d’interès per als habitants de les poblacions, ja que permet donar a conèixer uns espais 
naturals i un patrimoni que, un cop conegut, es pot visitar pel propi compte en el futur amb més 
assiduïtat. 

  
Activitats diverses amb centres de gent gran i  escolars  

 
Adaptació de les activitats al context de la COVID-19 

 

Especificacions sobre la proposta 2022 en relació amb les activitats de Salut i Natura inclusiva a la vora 
del Ter.  
 
El Consorci del Ter vetllarà per a poder desenvolupar el programa d’activitats previstes en la seva 
programació anual  amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat 
sanitària.  
 
Es podran dur a terme les activitats de la programació, seguint les normes i recomanacions fixades per 
les autoritats competents i tenint com a norma que  sempre caldrà mantenir la distància interpersonal 
d’1,5/2 metres i portar mascareta quan no es pugui mantenir la distància i això sigui possible per la 
naturalesa de l’activitat realitzada. S’estableix, també, que sempre es farà una inscripció dels participants 
per a poder establir la traçabilitat en cas que sigui necessari.  
 
Requisits de participació  
 
Es permetrà la participació en les activitats sempre que es compleixin les següents condicions:  
No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat declarat contacte estret amb una 
persona positiva per la malaltia en els 7 dies anteriors a la realització de l’activitat:  
a) No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un 
convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció.  
b) No estar exclòs d’assistir el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol incidència vinculada 
a la COVID-19.  
 
Ús de la mascareta 
És obligatori l´ús de la mascareta a partir dels sis anys, amb les següents excepcions: 
- Quan s’estigui realitzant una pràctica esportiva que sigui incompatible amb la mascareta. 
- Quan l’ús estigui contraindicat. Així no estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus 
de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. 
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Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la 
mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. 
- En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de les activitats 
l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. 
- En les activitats físico-esportives, els/les monitors/es i similars han de fer ús de la mascareta durant les 
sessions, excepte quan estiguin realitzant pràctica esportiva. En el cas que no es porti mascareta per 
aquest motiu cal seguir al màxim la recomanació de mantenir la distància. 
 
Altres mesures de prevenció i seguretat.  

S’evitarà l’ús de material compartit entre els participants a les activitats. Sempre que sigui possible, cada 
participant tindrà el material propi i exclusiu.  

Quan la naturalesa de les activitats faci necessari l’ús compartit de determinats materials se seguirà un 
protocol estricte per higienitzar el material després de cada ús o al final de l’activitat quan no sigui 
possible fer-ho després de cada ús.  

Es promouran especialment les activitats que no facin necessària la proximitat i contacte físic entre els 
participants. 

 
La proposta presentada s’haurà d’anar adaptant d’acord amb les resolucions, instruccions i criteris que 
es vagin acordant per part de les autoritats competents  en relació a la situació epidemiològica territorial.  
 
Les activitats previstes constitueixen un element d’impacte positiu en el desenvolupament d’estil de vida, 
cognitiu i social dels participants en les activitats, especialment entre les persones d’entorns més 
desafavorits. La naturalesa de la proposta esdevé una eina cabdal per compensar les desigualtats 
socials de partida de determinats col·lectius. 
 
Finalment, no podem oblidar el fet que, tot i que no és en l’origen de la seva funció, es considera molt 
convenient que es puguin continuar realitzant durant l’anualitat 2022 en condicions de seguretat i oferir 
als participants un marc de referència de les condicions de prevenció, higiene i promoció de la salut 
relatiu a aquestes activitats i en la vida quotidiana per tal de generar confiança en relació amb la seva 
realització. 
 
Durada del projecte “Salut i Natura inclusiva a la vora del Ter” 

 

Anualitat 2022. Les activitats a l’aire lliure es preveuen realitzar des de la primavera fins a la tardor. 
Prorrogable en un futur en funció dels convenis existents entre el Consorci del Ter i Dipsalut o bé amb 
altres fonts de finançament.  
 

 

Activitat de descens en caic amb joves d’inserció laboral, juny de 2021 
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Cronograma:  

 

 01/22 02/22 04/21-09/22 10/22 

Definició del projecte i activitats     
Contacte entitats i col·lectius     
Adquisició del material     

Realització Activitats       
Valoració i justificació de les activitats     

 
 

Pressupost: 

 

La previsió econòmica durant el proper any seria la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Cal tenir en compte que el preu calculat és en base a una despesa de monitoratge tècnic, 
realitzat per professionals específics en la majoria de sessions, estimat en 30 €/hora. Es calcula 
que les sessions són d’unes 3-4 hores. En general, però, per bona part de les activitats 
s’estima un temps necessari d’entre 1 i 4 hores per preparació (i recollida) de l’activitat, a més 
del desplaçament des del lloc de trobada fins als llocs de realització. A més, cal tenir en compte 
que també s’hi inclouen hores de personal del Consorci del Ter, atès que cal realitzar 
nombroses gestions prèvies, posteriors i també acompanyar les activitats realitzades. Es 
preveu que la imputació de les hores de personal del Consorci del Ter sigui d’un mínim d’un 
30% i d’un màxim d’un 50%. 
 
Detall de previsió de despesa de materials:  

  Materials diversos per a tallers:  Ganxos, pinces, lupes, safates, 
guies de natura... 240,00 € 
Botes 240,00 € 
Samarretes corporatives “Salut i natura al Ter” 120,00 € 
Loctite, piles i altres consumibles 30,00 € 
Mascaretes, gels desinfectants i guants d'un sol ús 150,00 € 
Repelent mosquits i paparres 20,00 € 
  total 800€ 
 

 “...” 
 
Vist allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret 
l’article 22.2.c) referent a les subvencions excloses de concurrència pública. 
 

ANY 2022 COST 

Adquisició de material 800,00€ 

Difusió, coordinació i monitoratge d’activitats  6.200,00 € 

Personal propi del Consorci del Ter 4.000,00 € 

 TOTAL 11.000,00 € 
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La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al president del Consorci en virtut 
d’allò establert en l’article 18 els estatuts reguladors del Consorci 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. 
 
Disposició 
El president resol: 
 
Primer. Sol·licitar a la Dipsalut una subvenció exclosa de concurrència pública per l’import total 
de 10.000,00 euros per tal de dur a terme les diferents activitats durant l’any 2022 exposades 
en l’apartat motivació d’aquesta resolució. 
 
Segon. Disposar que el responsable del seguiment de l’expedient serà la directora del 
Consorci, senyora Teia Puigvert Picart. 
 
Tercer. Comunicar aquesta resolució a Dipsalut pel seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a la senyora Teia Puigvert Picart, 
directora del Consorci del Ter, per tal que signi tots i cada un dels documents necessaris per a 
dur a terme els anteriors acords, i de forma expressa per a sol·licitar en nom del Consorci del 
Ter la subvenció a Diputació de Girona. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell de Govern i en la propera 
Assemblea General als efectes de control i fiscalització de l’acció de la presidència del 
Consorci. 
 
 
Ho mana i ho signa electrònicament el president, senyor Martí Terés i Bonet a Manlleu, de la 
qual cosa com a secretari interventor en dono fe. 
 
         En dono fe, 
Martí Terés i Bonet       Gerard Soldevila i Freixa  
President        Secretari interventor 

MARTÍ 
TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W 
(SIG)

Signat 
digitalment per 
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FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
GERARD 
SOLDEVILA FREIXA 
- DNI 43625973X 
(SIG) 
Fecha: 2022.01.31 
07:24:11 +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 

 
DECRET DE PRESIDÈNCIA 

 
Martí Terés i Bonet, president del Consorci del Ter, 
 
Atès el romanent de crèdit que es contempla en la liquidació del pressupost de 2021, i donat que l’article 
47 del R.D. 500/90 de 20 d’abril i el 182 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, regulen 
les incorporacions de romanents de crèdit, alhora que assenyalen l’obligatorietat  d’incorporar els que 
emparen projectes finançats amb ingressos afectats. 
 
Vist que l’article 47.3 del mateix R.D. 500/90, assenyala que la tramitació dels expedients d’incorporació 
de crèdits s’haurà de regular en les bases d’execució del pressupost, i en l’article 13 de les mateixes 
s’assenyala que l’aprovació d’aquestes incorporacions correspon al President de la Corporació. 
 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit provinents de l’exercici anterior següents: 

Incorporació del Romanent de Crèdit 

PARTIDA   PROJECTE IMPORT 

1721E 22799 2019/3/ERASM/1 70,56 

  
TOTAL 70,56 

Recursos financers 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 

87010 Romanent de tresoreria afectat a despeses amb 
finançament finalista 68,47 

87000 Romanent de tresoreria general  2,09 

 
Total recursos financers 70,56 

 
 
Segon.- Declarar l’executivitat de la present Resolució des del mateix moment de la seva signatura 
d’acord amb el que disposa l’article 13 de les Bases d’execució del pressupost per l’exercici de 2022, 
ordenant-se des d’aquest moment la incorporació al pressupost d’enguany de la modificació 
pressupostària acordada. 
 
Tercer.- Donar compte a l’Assemblea General del Consorci del Ter d’aquesta incorporació de romanents 
de crèdit. 
 
Manlleu, a la data de la signatura electrònica. 
 
El President,      Davant meu, 
       El secretari interventor,   
 
 
 
 
 
Martí Terés i Bonet     Gerard Soldevila Freixa 
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Expedient X2022000020 

 
Decret de Presidència  
 
Motivació 
 
Vist el catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021-2023. En el catàleg es preveu diferents 
actuacions que són susceptibles de petició per part del Consorci del Ter. 
 
Vist que un dels objectius del Consorci del Ter són plenament compatibles amb la petició de 
subvencions per a desenvolupar les diferents actuacions proposades enguany.  
 
Actuació 1  
Millora de la Ruta del Ter a la comarca d’Osona 
Es sol·licita finançament per a l’execució del projecte 
 
La competència per a dictar aquesta resolució correspon a la presidenta, en virtut d’allò previst 
en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicat en data 30 de setembre de 2020 en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Disposició 
 
La presidenta resol: 
 
Primer. Sol·licitar a Diputació de Barcelona el suport en la realització de les actuacions 
següents: 
 
Actuació 1  
Millora de la Ruta del Ter a la comarca d’Osona 
Es sol·licita finançament per a l’execució del projecte 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució a Diputació de Barcelona en els termes que estableixen 
les normes del catàleg que consten publicades i segons els formularis que inclouen els 
diferents programes i recursos. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Consell de Govern pel seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
Ho mana i ho signa electrònicament el president, senyor Martí Terés i Bonet, a Manlleu a la 
data de la signatura electrònica, de la qual cosa com a secretari interventor en dono fe. 
 
Martí Terés i Bonet       Gerard Soldevila Freixa 
President        Secretari interventor 
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Decret de la Presidència  
 
Motivació 
En data d’avui, la direcció del Consorci del Ter ha redactat proposta que es transcriu, 
literalment, a continuació: 

“...” 
INTRODUCCIÓ 

El Consorci del Ter és un òrgan de representació territorial format per 71 ajuntaments de la conca fluvial del Ter, 
majoritàriament municipis riberencs, i 5 consells comarcals (Ripollès, Osona, la Selva, Gironès i Baix Empordà). 
Representa el 100% de la població riberenca dels rius Ter i Freser. Es va constituir el desembre de 1998, impulsa de 
manera global i coordinada accions de cohesió, preservació, sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la conca 
hidrogràfica del Ter, fent especial incidència en l’espai pròpiament fluvial del Ter. 

 

 
Durant l’any 2022 preveu realitzar diferents actuacions en el marc de la proposta per a la Diputació de Girona, 
organisme que des d’un inici ha recolzat les actuacions del Consorci del Ter. 

DIVULAGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 

Sigui a través d’accions concretes, previstes en el territori, o a través de la Ruta del Ter que promou el coneixement 
dels espais naturals per on transcorre el riu Ter, el Consorci del Ter proposa pel 2022 la potenciació de totes 
aquelles accions que serveixin per a sensibilitzar la població.  

Per una banda es pretén portar a terme activitats naturalistes en el territori, a càrrec del personal propi del Consorci. 
Les activitats previstes faran possible una combinació entre coneixement de Natura i territorial, a través de propostes 
vinculades a la Ruta del Ter -fet que permet conèixer l’entorn en un àmbit territorial proper-, juntament a xerrades, 
conferències, etc. Es plantegen diferents activitats que permeten descobrir l’entorn més proper, sempre basades en 
el riu, els ecosistemes fluvials, els boscos de ribera i la fauna i flora associades al curs del Ter, totes elles obertes a 
la ciutadania o a escolars, instituts i universitats i guiades per un expert naturalista o educador ambiental. Les 
activitats es duen a terme tant al medi natural com en centres educatius o socials de la demarcació de Girona on es 
desenvolupen guiatges, xerrades, es cedeixen exposicions itinerants, i altres propostes educatives en relació al medi 
natural i al patrimoni fluvial del riu Ter o es parla de temàtiques concretes (espècies invasores, patrimoni cultural, ...). 

Les actuacions es desenvolupen majoritàriament per part del personal tècnic del Consorci del Ter, i en alguns casos 
amb contractació externa. A continuació s’inclouen algunes imatges d’activitats realitzades durant l’any anterior: 
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Enguany les actuacions se centraran en el desenvolupament d’activitats amb centres escolars, població en general i 
en materials educatius que recolzin les activitats del Consorci.  

 

 

DINAMITZACIÓ SOSTENIBLE DEL TERRITORI A TRAVÉS DE LA RUTA DEL TER 

En els darrers anys, des del Consorci del Ter,  hem desenvolupat diversos projectes per a la posada en valor dels 
recursos territorials vinculats als espais fluvials i per implantar estratègies de desenvolupament local que dinamitzin 
els municipis per on transcórrer el riu Ter o algun dels seus afluents.  

Des del Consorci del Ter partim que el turisme, és un eix de desenvolupament transversal en el territori, en el sentit 
que intervenen molts aspectes que interactuen en un mateix espai. Per aquesta raó, la implantació d’un model 
turístic sostenible pot contribuir a generar, millorar i/o promocionar diversos aspectes: noves formes d’activitat 
econòmica, creació d’ocupació en un nou sector, rehabilitació d’elements del patrimoni cultural per adaptar-los a 
nous usos, restauració de trams de riu per recuperar el patrimoni natural, recuperar patrimoni etnològic vinculat a 
l’aigua, dignificació d’un espai sovint oblidat, educar i sensibilitzar mediambientalment a la població, ajudar a 
descobrir nous valors del territori, ... en definitiva, el que pretén és apropar els ciutadans al riu de manera ordenada i 
sostenible.  

La Ruta del Ter (www.rutadelter.cat) és un itinerari promogut pel Consorci del Ter que permet transcórrer tot el riu, 
és un itinerari cicloturista i senderista que recorre el riu per la seva riba, des de la capçalera fins a la 
desembocadura, enllaçant amb diverses rutes d’afluents (Ruta del Brugent, Ruta de la riera d’Osor, Ruta del Freser, 
etc.), al llarg dels més de 200 quilòmetres de longitud del curs del Ter. Aquesta ruta permet, a més de dinamitzar 
turísticament i econòmicament el conjunt d’aquest territori, oferir un recurs òptim per a realitzar activitats esportives, 
didàctiques, educatives, de sensibilització ambiental, etc. La Ruta del Ter, doncs, també serà una font d’educació 
ambiental i es preveu potenciar-ne els seus usos a nivell ambiental, així com fer-hi actuacions de conservació i 
millora en alguns trams. D’altres actuacions previstes són el reforç i el manteniment de la senyalització sobre el 
terreny per fer més còmode i fàcil el seu seguiment. Es preveu també la realització d’activitats de dinamització i 
promoció de la Ruta del Ter.  

Enguany les inversions aniran encaminades a:  

Desenvolupament local col·laborant amb la Ter Bike Experience 2022, que arriba a la seva desena edició.  

Treballar per la manteniment de la Ruta del Ter efectuant tasques de supervisió i millora dels traçats, desbrossades i 
actuacions puntuals i canvis en les plaques i adhesius per a facilitar-ne el seu seguiment. La senyalització de la Ruta 
del Ter es va implantar sobre el terreny l’any 2008 i enguany caldrà fer un esforç per posar al dia traçats i materials 
de senyalització. Pel que fa als traçats es farà una actualització dels mateixos per adaptar-se a les noves 
infraestructures existents al territori. D’una banda està previst substituir  les plaques de seguiment de la Ruta per 
materials més resistents i que aguantin millor les inclemències del temps i de l’altra banda canviar la mida de les 
plaques, per unes de més grosses, per facilitar el seu seguiment als usuaris en bicicleta. Es proposa canviar les 
plaques de seguiment per unes de 13 x 13 cm metàl·liques. Les actuals eren de materials plàstics i de mida 10 x10.  

D’altra banda, es realitzaran altres feines per a la millora i manteniment de la Ruta del Ter i dels seus afluents 
realitzant tasques de desbrossada puntuals i es reforçaran els elements interpretatius del territori.  La senyalització 
interpretativa segueix el manual de senyalització dels espais naturals protegits de la Generalitat de Catalunya. Conté 
el logotip de la Diputació de Girona i dels ens locals de la demarcació beneficiaris. Dóna informació sobre el 
patrimoni natural  i les normes de comportament en els espais naturals per tal de contribuir a la seva conservació.  

Una part d’aquestes feines es fa a través de personal propi del Consorci que les planifica, supervisa i coordina i 
n’executa algunes com la revisió dels traçats i el manteniment i la substitució de la senyalització. D’altres com la 
fabricació i subministrament d’elements de senyalització, les desbrossades i la dinamització de la Ter BiKE 
Experience, entre altres,  s’ externalitzen.  

 

MEDI NATURAL: Actuacions en espais en custòdia i gestió d’hàbitats i espècies sensibles i amenaçades 

 

Des del Consorci del Ter es porten a terme nombroses actuacions per gestionar, protegir i potenciar els hàbitats i 
espècies fluvials dels espais naturals (bona part inclosos a la Xarxa Natura 2000) per on transcorre el riu Ter i els 
seus afluents. En aquest sentit, es prioritzen les accions als espais en custòdia (actualment hi ha convenis signats a 
comarques del Baix Empordà, Gironès i Ripollès), i també accions que donin continuïtat als dos projectes LIFE 
executats anteriorment (LIFE Potamo Fauna i LIFE Riparia-Ter) a través d’accions “Post-LIFE” a diferents espais on 

http://www.rutadelter.cat/
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s’hi ha realitzat actuacions durant els passats anys. Aquesta línia d’actuacions pretén conservar, protegir i gestionar 
algunes espècies fluvials amenaçades de fauna i flora del riu Ter i altres afluents. 
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, 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 espècies presents i potencials d’aquests espais cal garantir que aquests 
usos es desenvolupin de manera ordenada i que permetin una interacció positiva, tant pel 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 els trobem als espais en custòdia del Consorci del Ter.  
L’objectiu de les actuacions proposades és la millora i conservació dels hàbitats i les poblacions faunístiques 
d’aquest tram de riu tot incidint en un ús públic racional i sostenible que permeti acostar a la població al riu i 
descobrir-ne els seus valors naturals. Es tracta d’actuacions que permeten mantenir en un estat de conservació 
favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai i  alhora posar a l’abast dels ciutadans, tant 
locals com visitants, una xarxa d’itineraris pedestres i ciclables que ajudin a gaudir de l’entorn i que permetin 
conèixer amb més profunditat els valors que han motivat la protecció dels espais riberencs, sense comprometre’n la 
seva conservació. 

 
Mapa dels espais en custòdia a la conca del Ter 
Taula dels espais en custòdia a Girona:  
ESPAI MUNICIPI ESPAI PROTEGIT SUPERFÍCIE HA 

EL ROIG RIPOLL  SIST. TRANSVERSAL CATALÀ 1,946 
RIBES DEL TER ENTRE 
BESCANÓ I SANT GREGORI 
(tram des del Pont de Bonmatí 
fins a la confluència amb la 
Llémena) 

BESCANÓ 
SANT GREGORI 
SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 

RIBERES DEL BAIX TER 79,26 

PILASTRA BESCANÓ/ SANT GREGORI RIBERES DEL BAIX TER 7,027 
DEVESES D'EN BRU GIRONA RIBERES DEL BAIX TER 31,74 
PLA D'EN XUNCLA  SARRIÀ DE TER RIBERES DEL BAIX TER 2,1588 
COLOMERS-FOIXÀ COLOMERS I FOIXÀ RIBERES DEL BAIX TER 55 
ILLA AVALL JAFRE RIBERES DEL BAIX TER  25,7077 
 
En concret es realitzaran accions per a la millora de l’estat de conservació d’espècies com la tortuga d’estany (Emys 

orbicularis), el turó europeu (Mustela putorius), els amfibis, les aus, plantes autòctones, etc., ja sigui de forma 
directa, o bé millorant o creant hàbitats en bon estat o bé realitzant censos de les espècies d’interès per conèixer 
l’estat de les poblacions i les mesures a anar desenvolupant. A més es reforçarà la població de molta fauna fluvial a 
través de la conservació i gestió dels espais naturals fluvials, amb creació d’hàbitats d’interès però també amb 
l’alliberament directe de tortugues d’estany o amb la planificació i execució d’actuacions per a la millora de la 
connectivitat, creació de microhàbitats o  altres mesures diverses. 
També se seguirà realitzant un esforç especial per al control d’espècies invasores, sigui de fauna (cas de les 
tortugues exòtiques), com de flora, on s’han portat a terme nombroses accions per a la gestió i control d’espècies 
problemàtiques (budleia, ailant, vinya borda, negundo, etc.). 
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Es preveuen actuacions de regulació d’ús públic i retirada d’abocaments en espais fluvials, atès que ambdues 
qüestions són problemàtiques que segueixen essent presents, malauradament, als nostres espais naturals. 
Pel que fa als itineraris fluvials que són existents als espais en custòdia es preveu el desenvolupament de tasques 
per a dur a terme el seu manteniment. En concret:  
 
MILLORA I MANTENIMENT DELS ITINERARIS DELS ESPAIS EN CUSTÒDIA DEL CONSORCI DEL TER A 
RIBERES DEL BAIX TER 
 
Es tracta d’itineraris en entorns naturals que són aptes per fer a peu i en bicicleta i descobrir el ric patrimoni natural i 
cultural de Riberes del Baix Ter. Les actuacions a efectuar van destinades a tenir en perfecte estat el conjunt 
d’itineraris fluvials a mantenir que són els grafiats en els plànols (vegeu Cartografia). 
 
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. 
 
Descripció de les actuacions que es portaran a terme 
 

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 
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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. 
 
Pel 2022 també es preveu la contractació d’algunes altres actuacions de control d’invasores i de millora de la rampa 
de peixos de la Pilastra com per exemple la redacció de la memòria d’actuacions per a reduir la velocitat a la part 
alta de la rampa de peixos.   
 
A banda de les actuacions descrites anteriorment el personal del Consorci del Ter en el marc de l’àrea de patrimoni 
natural:  

 Elabora, redacta, dirigeix i controla l’execució de projectes i memòries i tramita ajudes i subvencions per a 
poder efectuar els treballs als diversos espais en custòdia.  

 Redacta informes sobre els plans, programes i projectes que afecten l’àmbit fluvial i els seus espa is 
naturals a petició dels ajuntaments i de les Oficines Territorials d’Avaluació Ambiental.  

 Es treballa conjuntament amb tots aquells ens locals consorciats de Girona que ho demanen respecte a 
ajudes i subvencions diverses i assessorant o redactant informes i memòries (ajuts d’espais naturals del 
DTES, trams urbans ACA, plans d’usos, ordenació d’ús públic, recs històrics, informes ambientals, plans de 
serveis, etc.) o donant suport a les actuacions que duen a terme.  

 Es porten a terme o es coordina el seguiment de diversos grups faunístics en els espais en custòdia: 
quelonis aquàtics, ocells, amfibis i peixos.  

 
DESTINETARIS, USUARIS I BENEFICIARIS DELS PROJECTES I ACTIVITATS 

Els principals beneficiaris de les accions proposades, tant pel que fa als projectes ambientals com pel que fa a les 
activitats anteriorment descrites són, especialment, els usuaris potencials del medi natural, siguin veïns de les 
poblacions més properes, com també visitants d’altres pobles, ciutats o altres països. Cal dir que totes les 
actuacions en l’àmbit del Ter es troben properes a la Ruta del Ter (www.rutadelter.cat), un itinerari cicloturista i 
senderista que permet descobrir tot aquest territori des del naixement del riu fins a la seva desembocadura.  
A banda de la població en general i del públic escolar, els destinataris dels beneficis de les activitats del Consorci del 
Ter també són els ens consorciats, tant els ajuntaments com els Consells Comarcals de Girona, que a través del 
Consorci obtenen assessorament i desenvolupament d’actuacions al territori aplicant criteris comuns que permetin 
implementar amb una visió global i cohesionada les actuacions  de conservació  i millora del patrimoni natural i 
cultural. S’incideix també en la informació, difusió, interpretació o educació ambiental del patrimoni del Ter amb un 
focus ampli i un punt de vista territorial de conca. Per aquest motiu s’elaboren projectes que permetin cohesionar les 
propostes individuals dels ens d’aquest territori des d’un punt de vista també socioeconòmic i  turístic, que sempre 
tingui present la sostenibilitat.  

A més, cal tenir present que, al llarg de tot l’any 2022, se seguiran duent a terme rodes de premsa i notes als mitjans 
de comunicació i xarxes socials explicant les accions que s’estan desenvolupant en el marc de les actuacions 
generals del Consorci del Ter, on es farà constar la col·laboració de la Diputació de Girona. A més, durant tot l’any 
se seguiran editant els butlletins mensuals electrònics (InfoTer), i alhora s’editarà la memòria d’actuacions.  En totes i 
cadascuna de les accions quedarà palesa de forma visible la col·laboració de la Diputació de Girona. 

 

 

 

 

 

http://www.rutadelter.cat/
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PROPOSTA ECONÒMICA 

A continuació es concreten les despeses previstes durant l’any 2021, que s’imputaran a la Diputació de Girona:  

PARTIDA PRESSUPOST 
TOTAL 

DESPESES DIRECTES  25.000 € 

ACTUACIONS VINCULADES  A LA DIVULGACIÓ DEL TERRITORI I 
SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 

Activitats en escoles 

Materials educatius 

1.700 € 

ACTUACIONS VINCULADES A LA RUTA DEL TER I AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 

Ter Bike Experience 

Millora i manteniment de la Ruta 

Noves plaques de seguiment de la Ruta del Ter 

8.800 € 

ACTUACIONS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DELS 
ESPAIS FLUVIALS I DE LES FINQUES EN CUSTÒDIA FLUVIAL 

14.500€ 

Gestió i manteniment dels itineraris dels espais en custòdia fluvial 9.000 € 

 Actuacions de conservació i millora dels espais fluvials 5.500 € 

PERSONAL  25.000 € 

Tècnic superior de Medi Ambient (A1)  

Administrativa (C1)  

Tècnic desenvolupament territorial (A2)  

Tècnic de Comunicació (A2)  

TOTAL 50.000 € 

 
Els imports descrits a la proposta poden variar lleugerament un cop s’efectuïn les contractacions. 
L’ ajust entre categories de despesa pot oscil·lar lleugerament no superant-se el 10-15% en cap cas.  
 

“...” 
 
Vist allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret 
l’article 22.2.c) referent a les subvencions excloses de concurrència pública. 
 
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al president del Consorci en virtut 
d’allò establert en l’article 18 els estatuts reguladors del Consorci 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 president resol: 
 
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de concurrència pública per 
l’import total de 50.000,00 euros per tal de dur a terme les diferents activitats durant l’any 2022 
exposades en l’apartat motivació d’aquesta resolució. 
 
Segon. Disposar que el responsable del seguiment de l’expedient serà la directora del 
Consorci, senyora Teia Puigvert Picart. 
 
Tercer. Comunicar aquesta resolució a Diputació de Girona pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a la senyora Teia Puigvert Picart, 
director del Consorci del Ter, per tal que signi tots i cada un dels documents necessaris per a 
dur a terme els anteriors acords, i de forma expressa per a sol·licitar en nom del Consorci del 
Ter la subvenció a Diputació de Girona. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell de Govern i en la propera 
Assemblea General als efectes de control i fiscalització de l’acció de la presidència del 
Consorci. 
 
Ho mana i ho signa electrònicament el president, senyor Martí Terés i Bonet a Manlleu, de la 
qual cosa com a secretari interventor en dono fe. 
 
         En dono fe, 
Martí Terés i Bonet       Gerard Soldevila i Freixa  
President        Secretari interventor 
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Expedient: Factures 2022 X2022000003 

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/2022/1 per un import brut de 
1.693,78 euros (Import líquid : 1.693,78 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  
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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:

2022 / 3 / DIPSA / 1 / 1

Transferencia 
Bancaria

 220220000051 70,8670,86 1721D   22799B58661083 EQUIP BARCELONA, 
92, SL (ORYX) ADO

2022        22000242

10/02/2022 GANCHO DE ACERO CINCADO PARA 
COLGAR CAJAS NIDO

19/01/2022 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220220000052 450,00450,00   920   48000G63122402 XARXA PER  A LA 
CONSERVACIÓ DE 
LA NATURA

 ADO

2022        QT 
2022/QT/000039

10/02/2022 QUOTA C QUOTA  XCN 2022 24/01/2022 PAGO 
DIRECTO

2022 / 3 / DIPSA / 1 / 1

Transferencia 
Bancaria

 220220000053 302,50302,50 1721D   22799B17877408 MONTFRED 
VILABLAREIX S.L. ADO

2022        Emit- 53

10/02/2022 Taller d'educació ambiental per a 
estudiants d'institut, de descoberta de la 
natura del Ter 21/01/2022

25/01/2022 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220220000054 5,865,86   920   22000B08909004 SISTEMES I 
MÈTODES 
REPROGRÀFICS, S.L. 
(SIMERSA)

 ADO

2022        2200741

10/02/2022 FOTOCÒPIES MANLLEU Període 
comptadors 31/12/2021 - 31/01/2022

31/01/2022 PAGO 
DIRECTO

Càrrec en 
compte

 220220000055 71,9571,95   920   21600BBVAESMMXXXB60763554 DETEINCO, S.L.

 ADO

2022        EFACTEmit- 303

10/02/2022 Serveis Tènics diversos 04/02/2022 ES.31.018260354
90201562174

PAGO 
DIRECTO

2019 / 3 / ERASM / 1 / 1

Transferencia 
Bancaria

 220220000056 70,5670,56 1721E   22799G55536098 FUNDACIÓ 
D'ECOLOGIA DEL 
FOC I GESTIÓ 
D'INCENDIS PAU 
COSTA ALCUBIERRE

 ADO

2022        2022/000001

10/02/2022 DESPESES DE GESTIÓ COMUNES 
INTERCANVI FRANÇA

13/01/2022 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220220000057 471,90471,90   920   20400A12363529 ANDACAR 2000, S.A.

 ADO

2022        V22000 316

10/02/2022 RENTING DACIA DUSTER 1.6 DCI 
115CV 4X2-MATRICULA: 2556-KXC- 
GENER 2022

25/01/2022 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220220000058 5,495,49   920   22000J60743739 SISTEMAT S.C.P.

 ADO

2022        220622

10/02/2022 CINTA ADHESIVA Q-CONNECT 33 MT X 
19 MM / ARXIU DEFINITIU FOLI 
SISTEMAT

04/02/2022 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220220000059 244,66244,66   920   22699B59849497 FERRER 
ASSESSORAMENT I 
GESTIÓ 
EMPRESARIALS SL

 ADO

2022        21945

10/02/2022 MODEL 182, MODEL 111 4RT 
TRIMESTRE 2021, MODEL 190

31/01/2022 PAGO 
DIRECTO



O/2022/1Número relació: Full: 2 de 2

10/02/2022

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 . . . . . . . . 1.693,78 1.693,78

Importa aquesta relació d´obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de  1.693,78 EUROS (Import líquid: 1.693,78 EUROS)

Import Brut:  MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS .

(Import líquid: MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS .)

de  2022Manlleu  10 de  Febrer

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: 2022.02.10 
12:11:36 +01'00'
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       Expedient: X2022000004 
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/2022/3.................................................................................... 1.624,74 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: 2022.02.21 
10:46:18 +01'00'

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X (SIG)

Firmado digitalmente 
por GERARD 
SOLDEVILA FREIXA - 
DNI 43625973X (SIG) 
Fecha: 2022.02.21 
11:01:56 +01'00'



1Full:P/2022/3Número relació:

21/02/2022

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

EQUIP BARCELONA, 92, SL (ORYX)B58661083 22000242220220000066 70,86
Transferencia 
Bancaria

 2022

2022 / 3 / DIPSA / 1 / 1

1721D 22799 70,86

21/02/2022 GANCHO DE ACERO CINCADO PARA COLGAR CAJAS NIDO 19/01/2022 PAGO 
DIRECTO

XARXA PER  A LA CONSERVACIÓ DE LA 
NATURA

G63122402 QT 2022/QT/000039220220000067 450,00
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 48000 450,00

21/02/2022 QUOTA C QUOTA  XCN 2022 24/01/2022 PAGO 
DIRECTO

MONTFRED VILABLAREIX S.L.B17877408 Emit- 53220220000068 302,50
Transferencia 
Bancaria

 2022

2022 / 3 / DIPSA / 1 / 1

1721D 22799 302,50

21/02/2022 Taller d'educació ambiental per a estudiants d'institut, de 
descoberta de la natura del Ter 21/01/2022

25/01/2022 PAGO 
DIRECTO

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

B08909004 2200741220220000069 5,86
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 22000 5,86

21/02/2022 FOTOCÒPIES MANLLEU Període comptadors 31/12/2021 - 
31/01/2022

31/01/2022 PAGO 
DIRECTO

FUNDACIÓ D'ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ 
D'INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE

G55536098 2022/000001220220000070 70,56
Transferencia 
Bancaria

 2022

2019 / 3 / ERASM / 1 / 1

1721E 22799 70,56

21/02/2022 DESPESES DE GESTIÓ COMUNES INTERCANVI FRANÇA 13/01/2022 PAGO 
DIRECTO

ANDACAR 2000, S.A.A12363529 V22000 316220220000071 471,90
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 20400 471,90

21/02/2022 RENTING DACIA DUSTER 1.6 DCI 115CV 4X2-MATRICULA: 
2556-KXC- GENER 2022

25/01/2022 PAGO 
DIRECTO

SISTEMAT S.C.P.J60743739 220622220220000072 5,49
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 22000 5,49

21/02/2022 CINTA ADHESIVA Q-CONNECT 33 MT X 19 MM / ARXIU 
DEFINITIU FOLI SISTEMAT

04/02/2022 PAGO 
DIRECTO

FERRER ASSESSORAMENT I GESTIÓ 
EMPRESARIALS SL

B59849497 21945220220000073 244,66
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 22699 244,66

21/02/2022 MODEL 182, MODEL 111 4RT TRIMESTRE 2021, MODEL 190 31/01/2022 PAGO 
DIRECTO

LÍDIA TRAVERIA RIBA33947568M220220000074 2,91
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 23120 2,91

21/02/2022 DESPLAÇAMENTS GENER 2022, T.COMUNICACIÓ
PAGO 
DIRECTO



2Full:P/2022/3Número relació:

21/02/2022

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 . . . . . . . . 1.624,74 1.624,74

Import aquesta relació d´ordres de pagament la quantitat bruta de  1.624,74 EUROS (Import líquid: 1.624,74 EUROS)

Import Brut:  MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS .

(Import líquid: MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS .)

 2022dede  Febrer 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: 2022.02.21 
11:02:13 +01'00'
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Decret de la Presidència  
 
Motivació 
El Consorci del Ter és un òrgan de representació territorial format per 71 ajuntaments de la 
conca fluvial del Ter, majoritàriament municipis riberencs, i 5 consells comarcals (Ripollès, 
Osona, la Selva, Gironès i Baix Empordà). Representa 100% de la població de la riba dels rius 
Ter i Freser. És va constituir fa més de 20 anys i impulsa de manera global i coordinada 
accions de cohesió, preservació, sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la conca 
hidrogràfica del Ter, fent especial incidència en l’espai pròpiament fluvial del Ter. 
 
Durant l’any 2022 preveu realitzar diferents actuacions en el marc de la proposta per a la 
Diputació de Barcelona que s’adjunten a aquest decret. 
 
Vist allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret 
l’article 22.2.c) referent a les subvencions excloses de concurrència pública. 
 
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al president del Consorci en virtut 
d’allò establert en l’article 18 els estatuts reguladors del Consorci 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. 
 
Disposició 
La presidenta resol: 
 
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció exclosa de concurrència pública 
per l’import total de 20.000,00 euros per tal de dur a terme les diferents activitats durant l’any 
2022 exposades en l’adjunt d’aquesta resolució. 
 
Segon. Disposar que el responsable del seguiment de l’expedient serà la directora del 
Consorci, senyora Teia Puigvert Picart. 
 
Tercer. Comunicar aquesta resolució a Diputació de Barcelona pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari la senyora Teia Puigvert Picart, 
directora del Consorci del Ter, per tal que signi tots i cada un dels documents necessaris per a 
dur a terme els anteriors acords, i de forma expressa per a sol·licitar en nom del Consorci del 
Ter la subvenció a Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell de Govern i en la propera 
Assemblea General als efectes de control i fiscalització de l’acció de la presidència del 
Consorci. 
 
Ho mana i ho signa electrònicament el president, senyor Martí Terés i Bonet a Manlleu, a la 
data de la signatura electrònica, de la qual cosa com a secretari interventor en dono fe. 
 
         En dono fe, 
Martí Terés i Bonet       Gerard Soldevila i Freixa  
President        Secretari interventor 

MARTÍ TERÉS 
I BONET - DNI 
40322360W 
(TCAT)
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Decret de la Presidència  
 
Motivació 
El Consorci del Ter és un òrgan de representació territorial format per 71 ajuntaments de la 
conca fluvial del Ter, majoritàriament municipis riberencs, i 5 consells comarcals (Ripollès, 
Osona, la Selva, Gironès i Baix Empordà). Representa 100% de la població de la riba dels rius 
Ter i Freser. És va constituir fa més de 20 anys i impulsa de manera global i coordinada 
accions de cohesió, preservació, sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la conca 
hidrogràfica del Ter, fent especial incidència en l’espai pròpiament fluvial del Ter. 
 
El Consorci del Ter es regeix pels estatuts publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, ambdós en data 30 de setembre de 
2020. 
 
En data 16 de febrer de 2022, el Consell de Govern del Consorci del Ter va facultar al president 
del Consorci per tal que portés a terme tots i cada una de les actuacions necessàries per tal de 
participar com a entitat agrupada a la convocatòria de subvencions de la Fundació 
Biodiversidad FSP, pel foment d’actuacions dirigides a la restauració d’ecosistemes fluvials i a 
la reducció del risc d’inundació en entorns urbans espanyols a través de solucions basades 
amb la naturalesa corresponent a l’any 2021 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència. 
 
Consta un acord amb l’Ajuntament de Girona, Consorci del Ter, Associació la Sorellona i 
Universitat de Girona pel qual es constitueix una agrupació d’organitzacions sense personalitat 
jurídica per a portar a terme el projecte “Restauració ecològica integral de rius i reducció 
del risc d’inundació a Girona (Girona4Rius)”, amb la finalitat de concórrer a la convocatòria 
de subvencions, amb concurrència competitiva, per a la restauració d’ecosistemes fluvials i 
reducció del risc d’inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions basades 
amb la naturalesa, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per 
Unió Europea Next Generation EU 2021 de la Fundació Biodiversitat FSP.  

 
El projecte “Restauració ecològica integral de rius i reducció del risc d’inundació a 
Girona (Girona4Rius)” és un projecte amb un pressupost total de 4.197.971,38 euros, dels 
quals el Consorci del Ter assumirà 228.072,00 euros que consisteixen en dur a terme les 
actuacions/activitats A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B5, B6, B10, C1, C2 i C3 que consten en el 
projecte. 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Aprovar el projecte denominat “Restauració ecològica integral de rius i reducció del 
risc d’inundació a Girona (Girona4Rius)” amb un pressupost de 4.197.971,38 euros, 
assumint el compromís de dur a terme les actuacions/activitats A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B5, 
B6, B10, C1, C2 i C3 que consten en el projecte, que suposa el 5,4% del cost total del projecte, 
i que són 228.072,00 euros. 
 
Segon. Concórrer a la sol·licitud de subvenció a través de l’agrupació d’entitats a la 
convocatòria de subvencions, en concurrència competitiva, per a la restauració d’ecosistemes 
fluvials i reducció del risc d’inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions 
basades amb la naturalesa, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 
finançat per la Unió Europea Next Generations EU 2021, publicada en el Butlletí Oficial de 
l’Estat número 304 de data 21 de desembre de 2021. 
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Tercer. Comunicar aquesta resolució als integrants de l’agrupació d’entitats, pel seu 
coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Elevar aquesta resolució al Consell de Govern i a l’Assemblea del Consorci del Ter als 
efectes oportuns. 
 
Ho mana i ho signa electrònicament el president, senyor Martí Terés i Bonet a Manlleu a la data 
de la signatura electrònica, de la qual cosa com a secretari interventor en dono fe i ho certifico. 
 

 
 

Martí Terés i Bonet       Gerard Soldevila i Freixa  
President        Secretari interventor 

MARTÍ TERÉS 
I BONET - DNI 
40322360W 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
40322360W (TCAT) 
Fecha: 2022.03.04 
10:29:06 +01'00'

GERARD 
SOLDEVILA 
FREIXA - DNI 
43625973X 
(SIG)

Firmado digitalmente 
por GERARD 
SOLDEVILA FREIXA - 
DNI 43625973X (SIG) 
Fecha: 2022.03.04 
11:09:51 +01'00'



 

DADES FISCALS 
Consorci del Ter:  Plaça de les Dones del Ter, 1  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 

Decret de la Presidència  
 
Motivació 
El Consorci del Ter és un òrgan de representació territorial format per 71 ajuntaments de la 
conca fluvial del Ter, majoritàriament municipis riberencs, i 5 consells comarcals (Ripollès, 
Osona, la Selva, Gironès i Baix Empordà). Representa 100% de la població de la riba dels rius 
Ter i Freser. És va constituir fa més de 20 anys i impulsa de manera global i coordinada 
accions de cohesió, preservació, sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la conca 
hidrogràfica del Ter, fent especial incidència en l’espai pròpiament fluvial del Ter. 
 
El Consorci del Ter es regeix pels estatuts publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, ambdós en data 30 de setembre de 
2020. 
 
En data 16 de febrer de 2022, el Consell de Govern del Consorci del Ter va facultar al president 
del Consorci per tal que portés a terme tots i cada una de les actuacions necessàries per tal de 
participar com a entitat agrupada a la convocatòria de subvencions de la Fundació 
Biodiversidad FSP, pel foment d’actuacions dirigides a la restauració d’ecosistemes fluvials i a 
la reducció del risc d’inundació en entorns urbans espanyols a través de solucions basades 
amb la naturalesa corresponent a l’any 2021 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència. 
 
Consta un acord amb Diputació de Girona, Universitat de Girona, Consorci del Ter, Junta 
Central d’Usuaris del Baix Ter, Ajuntament de Gualta, Ajuntament de Torroella de Montgrí i 
l’Ajuntament d’Ullà pel qual es constitueix una agrupació d’organitzacions sense personalitat 
jurídica per a portar a terme el projecte “Hidronet Baix Ter”, amb la finalitat de concórrer a la 
convocatòria de subvencions, amb concurrència competitiva, per a la restauració d’ecosistemes 
fluvials i reducció del risc d’inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions 
basades amb la naturalesa, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
finançat per Unió Europea Next Generation EU 2021 de la Fundació Biodiversitat FSP.  
 
El projecte “Hidronet Baix Ter” és un projecte amb un pressupost total de 2.761.738,74 euros, 
dels quals el Consorci del Ter assumirà 231.400,00 euros que consisteixen en dur a terme les 
actuacions/activitats A1, B1, B2, B3, B4, C1, C2 i C3 que consten en el projecte. 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Aprovar el projecte denominat “Hidronet Baix Ter” amb un pressupost de 2.761.738,74 
euros, assumint el compromís de dur a terme les actuacions/activitats A1, B1, B2, B3, B4, C1, 
C2 i C3 que consten en el projecte, que suposa el 8,38% del cost total del projecte, i que són 
231.400,00 euros. 
 
Segon. Concórrer a la sol·licitud de subvenció a través de l’agrupació d’entitats a la 
convocatòria de subvencions, en concurrència competitiva, per a la restauració d’ecosistemes 
fluvials i reducció del risc d’inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions 
basades amb la naturalesa, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 
finançat per la Unió Europea Next Generations EU 2021, publicada en el Butlletí Oficial de 
l’Estat número 304 de data 21 de desembre de 2021. 
 
Tercer. Comunicar aquesta resolució als integrants de l’agrupació d’entitats, pel seu 
coneixement i a l’efecte corresponent. 
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Quart. Elevar aquesta resolució al Consell de Govern i a l’Assemblea del Consorci del Ter als 
efectes oportuns. 
 
Ho mana i ho signa electrònicament el president, senyor Martí Terés i Bonet a Manlleu a la data 
de la signatura electrònica, de la qual cosa com a secretari interventor en dono fe i ho certifico. 
 

 
 

Martí Terés i Bonet       Gerard Soldevila i Freixa  
President        Secretari interventor 

MARTÍ TERÉS 
I BONET - DNI 
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Firmado digitalmente 
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       Expedient: Representació a organismes 
Procediment: Designació representants 

 
 
Resolució de Presidència, referent a la designació de representants a la Taula del Ter 

 
En data 20 de gener de 2022 es va dictar resolució de Presidència mitjançant la qual 
es  disposava que la representació del Consorci a la Taula del Ter serà exercida per la 
Presidència  del  Consorci,  que  actualment  està  ocupada  pel  senyor  Martí  Terés  i 
Bonet, designant alhora el suplent que serà el vicepresident primer, senyor Àlex Garrido 
Serra. Així mateix, en dita disposició també es va nomenar la directora del Consorci del 
Ter, senyora Teia Puigvert Picart com a persona assessora que assistirà a la Taula del Ter. 
  
Davant la convocatòria pel proper dia 16 de març de la Taula del Ter, i atesa la 
impossibilitat d’assistència per part del president i del vicepresident primer, i atesa la 
importància de la reunió és procedent designar un representant del Consorci del Ter per 
assistir a la Taula del Ter convocada. 
  
D’acord  amb  la  normativa  de  règim  local  el  representant  del  Consorci  del  Ter  és el
propi  president,  a  no  ser  que  existeixi  una  delegació  expressa  per  a  exercir             
determinades facultats d’acord amb els propis estatuts del Consorci 
  
Disposició 
El president resol: 
  
Primer. Designar a Joaquim Colomer Cullell, membre del Consorci del Ter, representant 
del Consorci a la Taula del Ter convocada pel 16 de març de 2022. 
  
Segon. Comunicar a l’òrgan convocant de la Taula del Ter pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
  
Tercer. Comunicar al Sr. Joaquim Colomer Cullell aquesta resolució pel seu coneixement i 
a l’efecte corresponent. 
  
Ho mana i ho signa electrònicament el president, senyor Martí Terés i Bonet a Manlleu a la 
data de la signatura electrònica, de la qual cosa com a secretari interventor en dono fe i ho 
certifico. 

 Manlleu, a la data de signatura electrònica 

 
 
 
 
Martí Terés i Bonet 
President 
 
 
 
 
 
 

Ho mana i signa electrònicament 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 i ho certifico. 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa 

Secretari  

MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
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       Expedient: Activitats i projectes Riu Ter-Consorci del Ter, 
anualitat 2022 

Procediment: Acceptació de subvenció 

 
 
Resolució de Presidència, referent a l’acceptació de subvenció 

 
Motivació 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 15 de març, va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovació de la subvenció nominativa al Consorci del Ter 
per a activitats i projectes a l’àmbit del riu Ter 2022, per un import de 50.000,00 euros.  
 
La subvenció concedida té caràcter singular i el període de l’actuació subvencionada 
comença el dia 1 de gener de 2022 i finalitza el dia 31 de desembre de 2022; 
 
D’acord amb l’apartat cinquè de la resolució de concessió de la subvenció exclosa de 
concurrència nominativa, el beneficiari ha d’acceptar expressament la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en l’acord, en el 
termini d’un mes a comptar des de la notificació d’aquest acord. Afegeix l’esmentat acord 
que la presentació de l’acceptació de la subvenció tindrà la consideració de sol·licitud de 
pagament de la bestreta i tindrà els mateixos efectes. 
 
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la presidència d’acord amb 
allò establert en els estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona de data 30 de setembre de 2020 
  
Disposició 
El president resol: 
  
Primer. Acceptar la subvenció exclosa de concurrència nominativa atorgada per la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de data 15 de març, per a Activitats i Projectes a l’àmbit del 
riu Ter 2022, acceptant les condicions generals i específiques fixades. 
  
Segon. Comunicar a la Diputació de Girona pel seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
  
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al proper Consell de Govern. 
  
Ho mana i ho signa electrònicament el president, senyor Martí Terés i Bonet a Manlleu a la 
data de la signatura electrònica, de la qual cosa com a secretari interventor en dono fe i ho 
certifico. 

 Manlleu, a la data de signatura electrònica 

 
 
 
 
Martí Terés i Bonet 
President 
 
 

Ho mana i signa electrònicament 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 i ho certifico. 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa 

Secretari  

MARTÍ TERÉS I 
BONET - DNI 
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Decret de Presidència 
 
Motivació  
Emès per: Teia Puigvert Picart, directora del Consorci del Ter 
Relatiu a la contractació d’urgència de personal de suport a la Seu Tècnica del Consorci del Ter.  
 
En compliment dels estatuts vigents del Consorci del Ter, publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona ambdós en data 30 de 
setembre de 2020, s’ha emès informe – proposta de la direcció del Consorci mitjançant el qual 
s’acredita suficientment la necessitat de procedir a la contractació amb caràcter eventual i per raó 
d’urgència, d’un auxiliar tècnic, per tal de poder donar compliment als objectius del Consorci i 
desenvolupar les funcions i tasques establertes en el cos de l’informe – proposta esmentat. 
 
Atès que el senyor Martí Sedeño i Molina, amb DNI 41632892V compleix els requisits de formació i 
capacitat per a desenvolupar les tasques i funcions definides en aquest informe, de manera que és 
procedent la seva contractació amb caràcter eventual per tal de donar cobertura, de forma urgent i 
inajornable, a les necessitats del Consorci del Ter. 
 
Fonaments de dret 

 Estatuts reguladors del Consorci del Ter 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 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. 

 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut 

dels Treballadors 

 Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, 

la garantia de l’estabilitat de l’ocupació i la transformació del mercat de treball. 
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut 

de l’Empleat Públic, en allò que faci referència d’obligat compliment als empleats amb la 
categoria de laboral 

 Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels 

preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de personal al servei de les 
entitats locals. 

Disposició 
El president resol: 
 
Primer. Contractar amb caràcter d’urgència i amb règim laboral al senyor Martí Sedeño i Molina, 
amb DNI 41632892V per ocupar un lloc de treball d’auxiliar tècnic amb efectes del dia 1 d’abril de 
2022 al 30 de setembre de 2022, a fi de poder donar compliment als diferents objectius del 
Consorci i cobrir les necessitats d’augment de tasques durant l’esmentat període. 
 
Segon. Disposar que les retribucions del lloc de treball d’auxiliar tècnic del Consorci del Ter serà de 
1.500 euros bruts/mensuals, més el que correspongui de la quota de seguretat social, imputant la 
despesa a l’aplicació pressupostària corresponent del vigent pressupost. 
 
Tercer. Donar trasllat al servei de recursos humans a fi que procedeixin a emetre i a tramitar la 
documentació necessària per a dur a terme l’anterior acord. 
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Quart. Donar compliment a allò establert al Decret 214/1990, de 10 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de Personal al servei de les entitats locals i procedir a la publicació de la contractació 
efectuada per urgència en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió del Consell de Govern que es 
celebri. 
 
Ho mana i ho signa electrònicament, el president senyor Martí Terés i Bonet a Manlleu a la data de 
la signatura electrònica, de la qual cosa com a secretari interventor del Consorci en dono fe i ho 
certifico. 
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Expedient: Factures 2022 X2022000003 

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/2022/2 per un import brut de 
576,09 euros (Import líquid : 576,09 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 
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O/2022/2Número relació: Full: 1 de 1

30/03/2022

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

 220220000157 471,90471,90   920   20400A12363529 ANDACAR 2000, S.A.

 ADO

2022        V2200 1821

30/03/2022 RENTING DACIA DUSTER 1.6 DCI 
115CV 4X2-MATRICULA: 
2556-KXC-FEBRER 2022

25/02/2022 PAGO 
DIRECTO

Transferencia 
Bancaria

 220220000158 11,1011,10   920   22000B08909004 SISTEMES I 
MÈTODES 
REPROGRÀFICS, S.L. 
(SIMERSA)

 ADO

2022        2201562

30/03/2022 FOTOCÒPIES MANLLEU  Període 
comptadors 31/01/2022 - 28/02/2022 /

28/02/2022 PAGO 
DIRECTO

TARGETA 220220000159 56,4056,40   920   22601CAIXESBBXXXA85934784 FLEUROP - 
INTERFLORA 
ESPAÑA, S.A.

 ADO

2022        FV00241471

30/03/2022 FLOR - ALBERT NAIXEMENT FILLA 23/02/2022 ES.12.210002909
20200417788

PAGO 
DIRECTO

Càrrec en 
compte

 220220000160 23,9823,98   920   21600BBVAESMMXXXB60763554 DETEINCO, S.L.

 ADO

2022        EFACTEmit- 309

30/03/2022 Servei tècnic - Canvis configuració domini 
albater.org a consorcidelter.cat

24/03/2022 ES.31.018260354
90201562174

PAGO 
DIRECTO

Càrrec en 
compte

 220220000161 12,7112,71  920A   22699BBVAESMMXXXB85049435 IONOS CLOUD S.L.U

 ADO

2022        202770945347

30/03/2022 QUOTA MENSUAL 
CONSORCIDELTER.ORG 24/01/22 AL 
24/02/22

25/01/2022 ES.31.018260354
90201562174

PAGO 
DIRECTO

Totals . . . . . . . . 576,09 576,09

Importa aquesta relació d´obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de  576,09 EUROS (Import líquid: 576,09 EUROS)

Import Brut:  CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS .

(Import líquid: CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS .)

de  2022Manlleu  30 de  Març

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: 2022.03.30 
13:25:24 +02'00'



 

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: X2022000004 
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/2022/4.................................................................................... 497,70 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 
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1Full:P/2022/4Número relació:

31/03/2022

REMESA 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

LÍDIA TRAVERIA RIBA33947568M220220000181 2,96
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 23120 2,96

31/03/2022 DESPLAÇAMENTS FEBRER 2022, T.COMUNICACIÓ
PAGO 
DIRECTO

ANDACAR 2000, S.A.A12363529 V2200 1821220220000182 471,90
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 20400 471,90

31/03/2022 RENTING DACIA DUSTER 1.6 DCI 115CV 4X2-MATRICULA: 
2556-KXC-FEBRER 2022

25/02/2022 PAGO 
DIRECTO

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

B08909004 2201562220220000183 11,10
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 22000 11,10

31/03/2022 FOTOCÒPIES MANLLEU  Període comptadors 31/01/2022 - 
28/02/2022 /

28/02/2022 PAGO 
DIRECTO

ANNA SERRA CARBÓ33957752T BBVAESMMXXX220220000184 6,80
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 23120 6,80

31/03/2022 DESPLAÇAMENTS MARÇ 2022, ADMINISTRATIVA ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

LÍDIA TRAVERIA RIBA33947568M BBVAESMMXXX220220000185 4,94
Transferencia 
Bancaria

 2022 920 23120 4,94

31/03/2022 DESPLAÇAMENTS MARÇ 2022, T.COMUNICACIÓ ES31 0182 6035 
4902 0156 2174

PAGO 
DIRECTO

Totals . . . . . . . . 497,70 497,70

Import aquesta relació d´ordres de pagament la quantitat bruta de  497,70 EUROS (Import líquid: 497,70 EUROS)

Import Brut:  QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS .

(Import líquid: QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS .)

 2022dede  Març 31,Manlleu

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