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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN 

 
 
Identificació de la sessió  
Lloc: Ajuntament de Sant Gregori 
Data: 3 de desembre de 2015 
Hora inici:16:00 hores 
Hora final: 17:55 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
 
 
Assistents 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Joaquim Roca Ventura  
Ajuntament de Manlleu: Sr. Àlex Garrido Serra, Vicepresident Primer 
Ajuntament de Salt: Sra. Marta Guillaumes Pibernat, Vocal 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Pere Lluís García Palou, Vocal 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joaquim Colomer Cullell, Vocal. 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs Feixas, Vocal 
Ajuntament de Setcases: Sr. Carlos Fernández Amer 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Sandra Bartomeus Vicens, Vocal 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Ramon Roqué  Riu, Vocal.  
Ajuntament de Verges: Sr. Ignasi Sabater Poch, actua com oient habilitat especialment 
pel Consell de Govern. 
 
 
Absents amb justificació 
Ajuntament de les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo, Vicepresident Segon 
Ajuntament de Girona: Sr. Carles Ribas Gironès, Vicepresident Tercer 
Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm: Joan Ramon Veciana 
 
 
Absents sense justificació 
Cap 
 
Gerent 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ordre del dia 

1. Constitució del Consell de Govern pel mandat 2015-2019 
2. Ratificació de Decrets de Presidència 
3. Aprovació del consentiment de comunicació als membres del Consell de Govern de 

rebre la documentació per correu electrònic 
4. Aprovació del canvi d’Interventor del Consorci del Ter 
5. Aprovació de l’adquisició d’una targeta de crèdit del Consorci del Ter 
6. Aprovació de l’addenda del conveni amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter 
7. Aprovació de la contractació pels serveis de dinamització, promoció i manteniment 

de la Ruta del Ter  
8. Aprovació de la contractació per a la realització de l’actuació de restauració 

ambiental del rec de l’Estany de Verges 
9. Aprovació de la contractació per a retirada de l’amiant present al rec de l’Estany en el 

marc del projecte de restauració ambiental 
10. Aprovació de la contractació de l’empresa Sorelló, per a l’actuació de retirada de 

nàiades i altres espècies sensibles, en el marc de de l’actuació de restauració 
ambiental del rec de l’Estany de Verges 

11. Aprovació de la contractació del Sr. Josep Jovani per al seguiment de l’obra, 
seguretat i salut del rec de l’Estany de Verges 

12. Aprovació de la contractació per a les tasques de realització de basses temporànies 
a la zona del riu Ter a Flaçà, en el marc del Projecte LIFE Potamo Fauna 

13. Aprovació de l’autorització a l’empresa Natura Local per a la realització de l’aplicatiu 
de la Ruta del Ter 

14. Aprovació de la participació com a col·laborador del Consorci del Ter al projecte 
SUDOEEL 

15. Aprovació de la participació com a soci del Consorci al projecte liderat per l’Institut 
d’Ecologia Aquàtica del Departament de Ciències de la Universitat de Girona, en el 
marc de la convocatòria Biodiversa de la Unió Europea 

16. Aprovació de la participació del Consorci del Ter al projecte FEDER liderat per la 
Diputació de Girona sobre la creació de diferents centres d’interpretació i informació 
vinculats a la Xarxa Natura 2000 

17. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Verges per les actuacions al rec de 
l’Estany 

18. Aprovació del compromís del “Pacte de París sobre l’aigua i l’adaptació al canvi 
climàtic en les conques dels rius, llacs i aqüífers” 

19. Informe de Gerència 
20. Informacions diverses (Aprovació Estatuts per part dels Ajuntaments, Nou fulletó 

Ruta del Ter, sol·licitud AODL, adquisició llibres “festes de l’aigua”, dates dels futurs 
Consells de Govern durant l’any 2016, banderoles als ponts del Ter, Pla d’Usos del 
Ter, etc.) 

21. Mocions o temes per urgència 
22. Precs i preguntes 

 
 



 

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

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
Seguidament es tracten els assumptes previstos en l’ordre del dia. 

 
 
1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN PEL MANDAT 2015-2019 
 
Motivació 
De conformitat amb l’article 12 dels estatuts publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 20 de novembre de 2015, el Consell de Govern el formen: 
 

El/La President/a del Consorci 
Els/Les tres vice-presidents/es del Consorci 
8 Membres elegits per l’assembles General  
 

D’acord amb l’Assemblea General del Consorci del Ter celebrada el passat 30 de setembre, 
consta que es van efectuar els nomenaments següents: 
 

Càrrecs i àrees Representant Ajuntament  
President Joaquim Roca Ventura Sant Gregori 

Vicepresident 1r Àlex Garrido Serra Manlleu 
Vicepresident 2n Gaietà Garcia Gordillo Masies de Voltregà 
Vicepresident 3r Carles Ribas Gironès Girona 
Vocal Carlos Fernández Setcases 
Vocal Ramon Roqué Riu Sant Joan de les Abadesses 
Vocal Joaquim Colomer Cullell Ripoll 
Vocal Joan Ramon Veciana Sant Hilari Sacalm 
Vocal Pere Lluís Garcia Palou Bescanó 
Vocal Marta Guillaumes Pibernat Salt 
Vocal Pere Pujolràs Feixas Sant Julià de Ramis 
Vocal Sandra Bartomeus Vicens Torroella de Montgrí 
Amb veu, sense vot Ignasi Sabater Poch Verges 

 
D’acord amb els propis estatuts tindrà la condició de membres del Consell de Govern  sense dret 
a vot el gerent del Consorci. Per tot això s’emet la següent, 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 



 

 
Primer. Constituir el Consell de Govern del Consorci del Ter pel mandat 2015-2019 amb els 
membres següents: 
 

Càrrecs i àrees Representant Ajuntament  
President Joaquim Roca Ventura Sant Gregori 

Vicepresident 1r Àlex Garrido Serra Manlleu 
Vicepresident 2n Gaietà Garcia Gordillo Masies de Voltregà 
Vicepresident 3r Carles Ribas Gironès Girona 
Vocal Carlos Fernández Setcases 
Vocal Ramon Roqué Riu Sant Joan de les Abadesses 
Vocal Joaquim Colomer Cullell Ripoll 
Vocal Joan Ramon Veciana Sant Hilari Sacalm 
Vocal Pere Lluís Garcia Palou Bescanó 
Vocal Marta Guillaumes Pibernat Salt 
Vocal Pere Pujolràs Feixas Sant Julià de Ramis 
Vocal Sandra Bartomeus Vicens Torroella de Montgrí 
Amb veu, sense vot Ignasi Sabater Poch Verges 

 
Segon. Disposar que tots els membres han acceptat el càrrec del Consell de Govern del 
Consorci del Ter, segons consta en l’expedient. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Direcció General de l’Administració Local del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors. 
 
No obstant, el Consell de Govern decidirà 
 
 
2.- RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA DINS DEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE L’1 D’OCTUBRE I EL 3 DE DESEMBRE DE 2015 
 
El Consell de Govern ha de ratificar els Decrets de Presidència signats pel President Sr. Joaquim 
Roca i Ventura, corresponents al període entre l’1 d’octubre de 2015 i el 3 desembre de 2015, 
que s’adjunten a continuació. 
 

2.1 Resolució presidència 1 d’octubre de 2015 
 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del Ter 
(antic Consorci Alba-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/2015/11 per un import brut de 
55.587,17 euros (Import líquid : 55.531,77  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. 
 
 
 
 
 
 



 



 
2.2 Resolució presidència 8 d’octubre de 2015 

 
 
Motivació 
En data 2 de febrer de 2011 es va concedir una reducció d’un terç de la jornada laboral de la 
senyora Maria Teresa Puigvert Picart, empleat públic d’aquest Consorci, en règim laboral, 
percebent el 80% de les retribucions del lloc de treball, passant la jornada a realitzar de 25 hores 
setmanals fins al compliment de sis anys del seu fill. 
 
Atès que el proper 13 d’octubre de 2015, el seu fill compleix els sis anys, la senyora Maria Teresa 
Puigvert sol·licita realitzar una dedicació del 67% de la jornada percebent el seu equivalent de 
retribució.  
 
Vist el què disposa l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques al servei de 
les administracions de públiques de Catalunya, en la seva redacció donada per l’article 97 de la 
Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics; 
 
Atès que no genera cap tipus de dificultat en la prestació del servei i que compleix els requisits 
establerts per la Llei; 
 
Ateses les facultats que legalment m’han estat atorgades en virtut dels estatuts vigents del 
Consorci del Ter, s’emet la següent, 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Concedir la reducció de jornada sol·licitada per la senyora Maria Teresa Puigvert Picart. 
Amb aquesta reducció la jornada de la senyora Puigvert passa a ser de 25 hores setmanals, 
passant a percebre la quantitat equivalent al 67% de la retribució assignada pel seu lloc de 
treball. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la senyora Puigvert pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona com a ens d’adscripció del 
Consorci del Ter i en virtut de la delegació efectuada per a la gestió de les nòmines. 
 

 
2.3 Resolució presidència 16 de novembre de 2015 

 
VIST l’expedient relatiu a la modificació de crèdits per transferència entre partides del pressupost 
de despeses en el vigent Pressupost de la corporació, nº 8/2015. 
 
CONSIDERANT que, segons l’informe d’Intervenció, l’expedient acompleix el que disposa la 
legislació vigent al respecte. 
 
 
En ús de les atribucions que m’atorga la normativa vigent,  
 
 
HE RESOLT: 
 



 
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit per transferència entre partides del 
pressupost de despeses del Consorci Alba-Ter nº 8/2015, que queda anivellat amb l’increment i 
reducció de partides per la mateixa quantitat total, i que es detalla seguidament, agrupant les 
partides que augmenten i disminueixen segons el grup de programa o capítol. 
 
Partides que aminoren  Partides que augmenten 
 
920 22000   372,30€            920 62600                          372,30€ 
Material oficina            Equips processos d’informació 
 
     
Total pds.aminorades 372,30€           Total pds.augment.                 372,30€ 
 
Segon.- Declarar l’executivitat d’aquesta resolució des del mateix moment de la seva   aprovació, 
tal com especifiquen les bases d’execució del pressupost municipal del Consorci del Ter (antic 
Consorci Alba-Te)r.  
 
Tercer.- Donar compte en la propera sessió de  l’assemblea general del Consorci del Ter (antic 
Consorci Alba-Ter). 
 

2.4 Resolució presidència 17 de novembre 2015 
 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del Ter 
(antic Consorci Alba-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/2015/12 per un import brut de 
15.504,52 euros (Import líquid : 15.504,52  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 



 
2.5 Resolució presidència 17 de novembre 2015  

 
Motivació  
VIST l’expedient de generació de crèdit al pressupost de despeses en el vigent pressupost del 
Consorci, nº 09/2015. 
 
CONSIDERANT que, segons l’informe d’Intervenció, l’expedient acompleix el que disposa la 
legislació vigent al respecte. 
 
En ús de les atribucions que m’atorga la normativa vigent, 
 

 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. APROVAR l’expedient de generació de crèdit al pressupost de despeses del Consorci del 
Ter (Consorci Alba-Ter) nº 09/2015, que es detalla seguidament i que es finança amb nou 
compromís d'ingrés no tributari: 
 

Generació de crèdit 
 
1721R 22699   Cursa BTT   3.500,00 euros 
 
Total increment pressupost de despeses                                                    3.500,00 euros 

 

Recursos financers 
 
46101 Diputació de Girona                                                                3.500,00 euros 
Total recursos financers                                    3.500,00 euros 
 
 
 
Segon. Declarar l’executivitat d’aquesta resolució des del mateix moment de la seva aprovació, 
tal com especifiquen les bases d’execució del pressupost del Consorci del Ter (Consorci Alba-Ter). 
 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
 
 

2.6 Resolució presidència 19 novembre 2015 
 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del Ter 
(antic Consorci Alba-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/2015/8 LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091)........ 1.407,57  euros 

 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 



 

 



 
2.7 Resolució presidència 20 novembre 2015 

 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del Ter 
(antic Consorci Alba-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/2015/13 per un import brut de 
35.761,55 euros (Import líquid : 35.243,41  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
2.8 Resolució presidència 23 novembre 2015 

 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del Ter 
(antic Consorci Alba-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/2015/9........................................................................................9.902,50 euros 

 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 



 
 
 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Únic. Ratificar les resolucions de presidència transcrites en aquesta acta. 
 
 
Deliberacions 
Intervé la senyora Marta Guillaumes Pibernat, que sol·licita si hi pot haver-hi millor resolució en la 
documentació lliurada atès que la relació comptable d'obligacions i propostes de manament de 
pagament és amb lletra molt petita i difícil de veure. Al respecte se'n pren nota i es procurarà en 
les properes convocatòries passar-ho amb una millor resolució. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
 
3-. APROVACIÓ DEL CONSENTIMENT DE COMUNICACIÓ ALS MEMBRES DEL CONSELL 
DE GOVERN DE REBRE LA DOCUMENTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC 
 
Motivació 
Per a millorar la tramitació dels expedients de convocatòries i documentació annexa del Consell 
de Govern es considera convenient que els membres rebin tota la documentació a través de 
correu electrònic. 
 
Atès que es considera que s’han de buscar alternatives que assegurin que la comunicació s’ha 
efectuat correctament i que per tan justifiquin la recepció de la documentació, i vist que el 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya disposa d’un sistema de notificació denominat “e-
notum”. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Disposar que les notificacions de la documentació del Consell de Govern sigui tramesa 
per correu electrònic en tant no es disposi d’un altre mitjà telemàtic. 
 
Segon. Sol·licitar el servei del Consorci Administració Oberta de Catalunya denominat e-notum 
per tal de poder realitzar les notificacions dels actes administratius i en concret les convocatòries 
dels Consells de Govern. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
4-. APROVACIÓ DEL CANVI D’INTERVENTOR DEL CONSORCI DEL TER 
 
Motivació 
Vist que la competència pel nomenament de secretari i d'interventor li correspon al Consell de 
Govern del Consorci del Ter. 
 



 
Atès que l’actual Interventor Sr. Lluís Solé i Díez, a petició pròpia, desitja cessar en el seu càrrec 
pel fet d’haver assumit altres responsabilitats en altres institucions, es proposa que l’actual 
Secretari, Sr. Gerard Soldevila i Feixa, assumeixi aquesta tasca, i atès que el senyor Soldevila 
reuneix els requisits per a ocupar aquest càrrec. 
 
Vist que es considera oportú que la substitució es realitzi amb efectes del dia 1 de gener de 2016. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar que la intervenció del Consorci del Ter a partir del dia 1 de gener de 2016, serà 
duta a terme pel senyor Gerard Soldevila Freixa, i per tant nomenar-lo secretari interventor del 
Consorci del Ter amb efectes de la citada data. 
 
Segon. Donar compte d'aquest nomenament a la propera Assemblea del Consorci. 
 
Tercer. Agrair al senyor Lluís Soler les tasques desenvolupades com a interventor en el sí 
del Consorci, i fer-li arribar aquest agraïment per part del Consell de Govern.  
 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
5-. APROVACIÓ DE L’ADQUSICIÓ D’UNA TARGETA DE CRÈDIT DEL CONSORCI 
 
Motivació 
Amb la finalitat de disposar d'un major control, agilitat, eficàcia i transparència, es considera 
convenient que el Consorci del Ter disposi d'una targeta de dèbit per tal de realitzar aquells 
pagaments de despeses ordinàries, tals com l'adquisició de material. 
 
Vist allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la seva normativa de desenvolupament; 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Sol·licitar a l'entitat financera “BBVA” una targeta de dèbit amb la limitació del saldo 
existent en aquell moment a l'entitat. 
 
Segon. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al gerent del Consorci del Ter a 
realitzar tots i cada un dels tràmits necessaris per a dur a terme els acords anteriorment 
esmentats.  
 
Deliberacions 
La senyora Marta Guillaumes Pibernat intervé i demana quin és el motiu pel qual s'ha optat per 
l'entitat financera BBVA. Al respecte, el gerent del Consorci, senyor Ponç Feliu Latorre informa 
que és des d'on es realitzen la major part dels pagaments atès que inicialment era Caixa Manlleu, 
si bé amb les diferents fusions que s'han realitzat, aquesta entitat financera fou absorvida per 
BBVA. 

 
La senyora Guillaumes suggereix que es podrien mirar altres entitats financeres que tenen altres 
objectius com podria ser La Caixa d'Enginyers. Se'n pren nota. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 



 
 
 
6-. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI AMB “AIGÜES DE GIRONA, SALT I 
SARRIÀ DE TER” 
 
En data 12 de desembre de 2011 es va signar un conveni amb l’empresa Aigües de Girona, Salt i 
Sarrià de Ter, amb la finalitat d'establir un marc de col·laboració entre les institucions i fruït del 
conveni es donava recolzament a les activitats i el funcionament del Consorci del Ter amb una 
aportació econòmica de 12.000 €. 
 
Durant els anys successius, Aigües de Girona, Sal i Sarrià de Ter ha anat realitzant aportacions 
econòmiques. En efecte, en concret l'any 2012 va aportar la quantitat de 12.000,00 euros, l'any 
2013 9.000,00 euros i l'any 2014, 9.000,00 euros. 
 
Atesa la vigència del conveni i les diferents aportacions econòmiques dutes a terme, ambdues 
parts han considerat convenient efectuar una addenda del conveni establint les aportacions i la 
vigència del conveni. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar l'addenda de conveni entre entre Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA el 
Consorci del Ter que es transcriu a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ 
DE TER, SA I EL CONSORCI ALBA-TER 
 
Girona, a  
 
REUNITS 
 
Per una banda, el senyor Narcís Piferrer i Reixac, que actua en nom i representació de l’empresa 
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA 
 
D’altra banda, el senyor Joaquim Roca Ventura, en nom i representació del Consorci Alba- Ter, 
com a entitat pública de caràcter associatiu domiciliada a Manlleu, al Museu del Ter amb número 
de CIF P0800060F, que es troba facultat per a signar aquest acte d’acord amb el nomenament de 
president adoptat mitjançant assemblea general celebrada el dia 30 de setembre de 2015, assistit 
pel secretari del Consorci, senyor Gerard Soldevila i Freixa, que dóna fe de la signatura d’aquest 
conveni. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a 
l’atorgament d’aquest document i  
 
MANIFESTEN 
 

1. Que en data 12 de desembre de 2011 es va signar conveni de col·laboració entre Aigües de 
Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA i el Consorci amb la finalitat d’establir un marc de col·laboració 
entre les institucions. 

2. Que fruït d’aquest acord de col·laboració, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA col·labora 
amb una aportació econòmica de 12.000,00 euros. 

3. Que la vigència d’aquest conveni venia determinada per l’acord cinquè mitjançant el qual tenia la 
vigència de l’any 2012, prorrogable per anys successius, a sol·licitud d’alguna de les parts. 

4. Que consta que Aigües de Girona va realitzar l’aportació a l’any 2012 de 12.000,00 euros. 
5. Que per qüestions econòmiques durant els exercicis 2013, 2014 i 2015 es van realitzar 

aportacions de 9.000,00 euros cada any. 



 
6. Que ambdues parts consideren necessari aprovar aquesta addenda als efectes de deixar 

constància de les aportacions realitzades durant els anys de vigència del conveni, motiu pel qual 
es subscriuen els següents, 

ACORDS 
 
PRIMER.  L’objecte d’aquest addenda és modificar el pacte segon i cinquè que fan referència als 
acords de col·laboració i vigència. 
 
SEGON. Es modifica el primer apartat de l’acord segon en el següent sentit i amb efectes a partir 
del 1 de gener de 2013. 
 
“Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA té interès a col·laborar en les iniciatives que porta a 
terme el Consorci Alba – Ter a la conca fluvial del Ter. Amb aquest propòsit, es compromet a 
realitzar una aportació econòmica mínima de 9.000,00 euros, com a suport al funcionament 
ordinari del Consorci.” 
 
TERCER. Que s’afegeix al pacte cinquè que el conveni es prorrogarà de forma tàcita sempre i 
quan les parts no denunciïn el conveni amb una antelació de tres mesos abans de la finalització de 
cada exercici. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat exemplar i a un sol efecte 
en la data i en el lloc que consten en l’encapçalament.” 
 
Segon. Publicar un extracte de l'addenda del conveni a la pàgina web del Consorci i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. 
 
Tercer. Comunicar aquesta resolució a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA pel seu 
coneixement i a l'efecte corresponent. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joaquim Roca 
Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els 
acords anteriors, i de forma expressa a signar l'addenda de conveni objecte d'aquesta resolució. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
7-. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DINAMITZACIÓ, PROMOCIÓ I  
MANTENIMENT DE LA RUTA DEL TER 
 
Motivació 
 
La Ruta del Ter, itinerari cicloturista i senderista que transcorre des de l’origen del riu fins a la 
seva desembocadura, és una part important de les actuacions del Consorci del Ter pel que fa a la 
dinamització territorial, econòmica i turística de l’àmbit geogràfic de l’ens. Per aquesta raó, i atès 
que l’estructura tècnica del Consorci no disposa de personal per a poder dur a terme les accions 
de dinamització, promoció i manteniment, es considera necessari efectuar una contractació de 
serveis per tal que pugui desenvolupar aquestes tasques. 
 
Atès que el Consorci del Ter necessita contractar el servei per tal de dinamitzar territorialment, 
econòmicament i turísticament l'àmbit geogràfic de l'ens, és procedent efectuar un contracte 
administratiu de serveix per a cobrir aquestes necessitats. 
 
Vist allò que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que defineix al contracte de 
serveis com aquell contracte l'objecte del qual és la prestació de fer consistent en el 



 
desenvolupament d'una activitat o a l'obtenció d'un resultat diferent al d'una obra o 
subministrament. 
 
De conformitat amb allò establert en l'article 138.3 en relació a l'article 111 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, pel què afecta a l'expedient de contractació en contractes menors. 
 
El Consorci del Ter durant aquest any ha realitzat un procés de selecció, garantint els principis de 
mèrit, capacitat i publicitat per tal de disposar d'una borsa de personal amb la finalitat de cobrir 
necessitats pròpies del Consorci. Al respecte, consta que la senyora Caterina Riera i Panadès va 
obtenir la millor puntuació d'entre els diferents aspirants. Si bé és cert que es tracta d'un 
contracte administratiu de serveis es considera oportú contractar a la senyora Riera la qual 
compta de la qualificació i capacitat suficient per a dur a terme aquestes tasques. 
 
Vist que el cost d'aquest servei és de 4.500 € i que es disposa de suficient consignació 
pressupostària, per a fer-hi front, tal i com es contempla en l'aplicació pressupostària 1721D 
22799 (projecte activitats als rius Dipsalut) del pressupost del 2016.  
 
Atès que el preu estipulat no pot ser objecte de revisió i que el termini de contractació no podrà 
excedir d'un any. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la proposta de despesa per import de 4.500 € ordenant la incorporació de la 
factura corresponent a l'expedient un cop aquesta s'emeti. 
 
Segon. Adjudicar a la senyora Caterina Riera i Panadès amb NIF 47.811.869-K el contracte 
administratiu de serveis per a dur a terme el desenvolupament i dinamització territorial, econòmic 
i turístic de l'àmbit geogràfic del Consorci del Ter, per import de 4.500 euros. 
 
Tercer. Disposar que aquest contracte es regirà per la normativa de contractes del sector públic i 
en concret pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, requerint-lo per tal que en el termini màxim de 
deu dies a comptar des de la recepció d'aquesta resolució aporti la documentació següent: 

− Declaració de no incórrer en cap de les causes de prohibició de contractació amb el 
sector públic disposades en l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
fent avinent que si dites circumstàncies canvien en el transcurs de l'execució del 
contracte, hauran de ser comunicades de forma immediata i fefaent a aquest Consorci. 

− Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament dels deutes tributaris i amb la 
Seguretat Social. 

 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors i de forma expressa el contracte administratiu objecte d'aquesta 
resolució 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
8-. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ 
AMBIENTAL DEL REC DE L’ESTANY A VERGES  
 



 
Motivació 
Per acord del Consell de Govern del Consorci del Ter (antic Consorci Alba-Ter) de data 1 de juliol 
de 2015, s’ha aprovat inicialment la memòria valorada denominada “Rec de l’Estany de Verges: 
Conservació i manteniment del Rec i la seva funció com a refugi d’espècies de fauna fluvial”, 
redactat per la tècnica del Consorci, senyora Maria Teresa Puigvert i Picart.  
 
En data 16 de juliol de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
l'aprovació inicial de la memòria valorada, sotmetent l'expedient a informació pública, no 
constant, una vegada finalitzat el tràmit, la interposició d'al·legacions, suggeriments, 
reclamacions i/o objeccions a la memòria, quedant la mateixa definitivament aprovada. 
 
Des del Consorci del Ter s’ha obtingut novament el recolzament de l’Obra Social “La Caixa” a 
través de la Diputació de Girona per realitzar projectes de millora dels hàbitats i espais naturals. 
En aquest cas, es proposa realitzar actuacions diverses de millora ambiental del rec de l’Estany 
al seu pas per Verges, un rec històric que acull espècies i hàbitats de gran interès natural, motiu 
pel qual s'ha procedit a instruir un expedient de contractació administrativa d'obres per a executar 
la memòria valorada. Al respecte s'han sol·licitat tres ofertes a tres empreses suficientment 
capacitades per a dur a terme els treballs, tal i com consta en l'expedient i es dedueix de l'informe 
emès pels serveis tècnics del Consorci, que consta en l'expedient 
 
Vist allò que disposa l'article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que defineix al contracte de 
serveis com aquell contracte l'objecte del qual és la prestació de fer consistent en el 
desenvolupament d'una activitat o a l'obtenció d'un resultat d'una obra que es troba inclosa en 
l’annex 1. 
 
Atès allò establert en l'article 138.3 en relació amb l'article 111 del citat Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic pel què afecta a l'expedient de contractació menor, la seva 
aprovació, els límits econòmics i temporals. 
 
Segons informe emès pels serveis tècnics del Consorci, l'oferta econòmicament més avantatjosa 
per a dur a terme els serveis esmentats és la mercantil FUNDACIÓ ONYAR LA SELVA, i per tant 
es considera procedent adjudicar el contracte administratiu d'obres a dita empresa, d'acord amb 
les prescripcions del citat Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Per a la seva constància es reprodueix literalment l'informe emès per la tècnica del Consorci del 
Ter. 
 
INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS VINCULAT A LA 
MÈMORIA REC DE L’ESTANY DE VERGES: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL REC I LA SEVA 
FUNCIÓ COM A REFUGI D’ESPÈCIES DE FAUNA.  

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de desenvolupament territorial 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 per part del Consell de Govern del Consorci 
Alba-Ter la proposició econòmica presentada i que es procedeixi, si s’escau,  a l’adjudicació d’un contracte 
menor d’obres.   

ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Verges va sol·licitar al Consorci del Ter que actués en el rec de l’Estany de Verges per tal de 
compatibilitzar la seva funcionalitat i la conservació de la biodiversitat.  

El rec de l’Estany de Verges, de titularitat municipal presenta un estat de conservació deficient i cal definir 
actuacions per al manteniment de la seva funcionalitat tant pels usos de regadiu de les hortes com la seva 
funcionalitat ecològica. Les successives avingudes d’aigua provoquen que l’aigua s’hagi anat menjant les 
vores i arrossegui la terra dins del rec, fent-lo més ample i agafant terreny als horts i a la zona de servitud.  



 
Des dels serveis tècnics del Consorci del Ter s’ha redactat la memòria valorada preliminar REC DE 
L’ESTANY DE VERGES: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL REC I LA SEVA FUNCIÓ COM A REFUGI 
D’ESPÈCIES DE FAUNA FLUVIAL. Aquest document ha estat presentat a la Diputació de Girona per tal que 
sigui finançat pel programa Projectes per a la preservació i difusió dels valors naturals de la Demarcació de 
Girona dins del Conveni de Col·laboració Fundació “la Caixa” – Diputació de Girona, anualitat 2015.  

En aquest document es contemplen diferents tasques, algunes d’elles, han d’ésser executades per centres 
especials de treball, empreses d’inserció social que compleixin els requisits i legislació vigent per a 
desenvolupar aquestes feines.  

INFORMO:  

Per a l’adjudicació del contracte menor d’obres de CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL REC DE 
L’ESTANY I LA SEVA FUNCIÓ COM A REFUGI D’ESPÈCIES DE FAUNA FLUVIAL es va sol·licitar 
pressupost tres CENTRES ESPECIALS DE TREBALL  

Es tracta d’un contracte menor d’obres ja que les actuacions contemplades són la desbrossada, la 
consolidació dels marges del rec de l’Estany i la instal·lació d’un cartell d’obra i l’ import no supera els 50.000€ 
previstos en la LCSP.  

Les proposicions econòmiques efectuades pels Centres Especials de Treball han estat:  

Empresa     Proposta     econòmica (IVA NO 
INCLÓS 21%) 

CET Tramuntana (CC Baix Empordà) NO HA PRESENTAT PROPOSTA 

 
Fundació Onyar- la Selva 16.848,00€ 

 
Grup Fundació Ramon Noguera (Fundació Mas 
Xirgu) 

NO HA PRESENTAT PROPOSTA 

 
PROPOSO 
Adjudicar el contracte menor d’obres de CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL REC DE L’ESTANY I LA 
SEVA FUNCIÓ COM A REFUGI D’ESPÈCIES DE FAUNA FLUVIAL a FUNDACIÓ ONYAR - LA SELVA. 
Sempre i quan compleixi el marc legal vigent aplicable.  
Queda informat i signo als efectes pertinents, 
 
Teia Puigvert i Picart, 
Tècnic de Desenvolupament Territorial del Consorci Alba-Ter.  
 
Salt, 30 de novembre de 2015. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la proposta de despesa per import de 20.494,98 IVA INCLÓS, imputant la 
mateixa a l'aplicació pressupostària 920B 22699 (projectes de millora biodiversitat DdG-La 
Caixa”) de l’exercici 2015, ordenant la incorporació de la factura a l'expedient una vegada sigui 
aquesta lliurada. 
 
Segon. Adjudicar a favor de la mercantil FUNDACIÓ ONYAR LA SELVA, amb CIF G-17830050 
el contracte administratiu menor d'obres per a l'execució dels treballs contemplats en la memòria 
valorada denominada “Rec de l’Estany de Verges: Conservació i manteniment del Rec i la seva 
funció com a refugi d’espècies de fauna fluvial”, per import de 20.494,98 IVA INCLÓS. 
 



 
Tercer. Disposar que aquest contracte es regirà per la normativa de contractes del sector públic i 
en concret pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, requerint-lo per tal que en el termini màxim de 
deu dies a comptar des de la recepció d'aquesta resolució aporti la documentació següent: 

− Declaració de no incórrer en cap de les causes de prohibició de contractació amb el 
sector públic disposades en l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
fent avinent que si dites circumstàncies canvien en el transcurs de l'execució del 
contracte, hauran de ser comunicades de forma immediata i fefaent a aquest Consorci. 

− Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament dels deutes tributaris i amb la 
Seguretat Social. 

 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors i de forma expressa el contracte administratiu objecte d'aquesta 
resolució 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
9-. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE RETIRADA D’AMIANT 
EN EL MARC DE LA RESTAURACIÓ AMBIENTAL DEL REC DE L’ESTANY A VERGES  
 
Motivació 
Per acord del Consell de Govern del Consorci del Ter (antic Consorci Alba-Ter) de data 1 de juliol 
de 2015, s’ha aprovat inicialment la memòria valorada denominada “Rec de l’Estany de Verges: 
Conservació i manteniment del Rec i la seva funció com a refugi d’espècies de fauna fluvial”, 
redactat per la tècnica del Consorci, senyora Maria Teresa Puigvert i Picart.  
 
En data 16 de juliol de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
l'aprovació inicial de la memòria valorada, sotmetent l'expedient a informació pública, no 
constant, una vegada finalitzat el tràmit, la interposició d'al·legacions, suggeriments, 
reclamacions i/o objeccions a la memòria, quedant la mateixa definitivament aprovada. 
 
Una part d'aquesta memòria disposa de la necessitat de retirar restes d'uralita, i que  per aquest 
motiu és necessari procedir a la contractació d'un a empresa especialitzada per a la seva retirada 
i el corresponent tractament com a residu especial. Vist que l'import calculat és de 2.386,48€. 
 
Vist allò que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que defineix al contracte de 
serveis com aquell contracte l'objecte del qual és la prestació de fer consistent en el 
desenvolupament d'una activitat o a l'obtenció d'un resultat diferent al d'una obra o 
subministrament. 
 
Atès allò establert en l'article 138.3 en relació amb l'article 111 del citat Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic pel què afecta a l'expedient de contractació menor, la seva 
aprovació, els límits econòmics i temporals. 
 
Segons informe emès pels serveis tècnics del Consorci, l'oferta proposada per dur a terme els 
serveis esmentats és la mercantil GERMANS CAÑET XIRGO S.L., i per tant es considera 
procedent adjudicar el contracte administratiu d'obres a dita empresa, d'acord amb les 
prescripcions del citat Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Per a la seva constància es reprodueix literalment l'informe emès per la tècnica del Consorci del 
Ter. 



 
 
INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS VINCULAT A LA 
MÈMORIA REC DE L’ESTANY DE VERGES: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL REC I LA SEVA 
FUNCIÓ COM A REFUGI D’ESPÈCIES DE FAUNA.  

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de desenvolupament territorial 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 per part del Consell de Govern del Consorci 
Alba-Ter la proposició econòmica presentada i que es procedeixi, si s’escau,  a l’adjudicació d’un contracte 
menor de serveis.   

ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Verges va sol·licitar al Consorci del Ter que actués en el rec de l’Estany de Verges per tal de 
compatibilitzar la seva funcionalitat i la conservació de la biodiversitat.  

El rec de l’Estany de Verges, de titularitat municipal presenta un estat de conservació deficient i cal definir 
actuacions per al manteniment de la seva funcionalitat tant pels usos de regadiu de les hortes com la seva 
funcionalitat ecològica. Les successives avingudes d’aigua provoquen que l’aigua s’hagi anat menjant les 
vores i arrossegui la terra dins del rec, fent-lo més ample i agafant terreny als horts i a la zona de servitud.  

Des dels serveis tècnics del Consorci del Ter s’ha redactat la memòria valorada preliminar REC DE 
L’ESTANY DE VERGES: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL REC I LA SEVA FUNCIÓ COM A REFUGI 
D’ESPÈCIES DE FAUNA FLUVIAL. Aquest document ha estat presentat a la Diputació de Girona per tal que 
sigui finançat pel programa Projectes per a la preservació i difusió dels valors naturals de la Demarcació de 
Girona dins del Conveni de Col·laboració Fundació “la Caixa” – Diputació de Girona, anualitat 2015.  

En aquest document es contemplen diferents tasques, algunes d’elles, com la gestió de l’amiant han d’ésser 
desenvolupades per empreses especialitzades que compleixin els requisits i legislació vigent per a 
desenvolupar aquestes feines.  

INFORMO:  

Per a l’adjudicació del contracte menor de serveis de retirada d’amiant del tram inicial del rec de l’Estany de 
Verges  es va sol·licitar un pressupost a una empresa especialitzada en l’execució de treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant i disposa del corresponent número de registre d’empreses amb risc d’amiant, el qual 
l’habilita per a realitzar treballs amb risc d’amiant, això és, el desmuntatge, manipulació i retirada d’aquests 
elements. 

Complementàriament l’empresa disposa d’un conjunt de mesures necessàries per a desenvolupar 
correctament la tasca de desamiantatge: Cabina de descontaminació despressuritzada mòbil, personal amb la 
qualificació i formació específica, equips de protecció individual específica (EPI’s), subministrament d’envasos 
homologats, recurs preventiu, tramitació del Pla de Treball, autorització administrativa per el transport 
d’aquests materials, transport del material fins a Planta de Valorització de Residus de la Construcció,  avals i 
assegurança de responsabilitat civil, entre altres. 

Es tracta d’un contracte menor de serveis ja que les actuacions contemplades són desmuntatge, transport i 
gestió de l’amiant amb l’obtenció dels corresponents certificats i l’ import no supera els 18.000€ previstos en la 
LCSP.  

La proposició econòmica efectuada per l’empresa especialitzada és:  

Empresa  Proposta econòmica (IVA NO 
INCLÓS 21%) 

GERMANS CAÑET XIRGU, SL 2.386,48€ 

 
PROPOSO 
Adjudicar el contracte menor de serveis de retirada d’amiant del tram inicial del rec de l’Estany de Verges a 
Germans Cañet Xirgu SL.  Sempre i quan compleixi el marc legal vigent aplicable.  
Queda informat i signo als efectes pertinents, 



 
 
 
Teia Puigvert i Picart, 
Tècnic de Desenvolupament Territorial del Consorci Alba-Ter.  
 
Salt, 30 de novembre de 2015. 

 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la proposta de despesa per import de 2.386,48 € IVA NO INCLÒS, imputant la 
mateixa a l'aplicació pressupostària 920B 22699 (projectes de millora biodiversitat DdG-La 
Caixa”) de l’exercici 2015, ordenant la incorporació de la factura a l'expedient una vegada sigui 
aquesta lliurada. 
 
Segon. Adjudicar a favor de la mercantil GERMANS CAÑET XIRGO S.L., amb CIF B17537812 el 
contracte administratiu menor de serveis per a l'execució dels treballs contemplats en la memòria 
valorada denominada “Rec de l’Estany de Verges: Conservació i manteniment del Rec i la seva 
funció com a refugi d’espècies de fauna fluvial”, per import de 2.386,48 € IVA NO INCLÒS. 
 
Tercer. Disposar que aquest contracte es regirà per la normativa de contractes del sector públic i 
en concret pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, requerint-lo per tal que en el termini màxim de 
deu dies a comptar des de la recepció d'aquesta resolució aporti la documentació següent: 

− Declaració de no incórrer en cap de les causes de prohibició de contractació amb el 
sector públic disposades en l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
fent avinent que si dites circumstàncies canvien en el transcurs de l'execució del 
contracte, hauran de ser comunicades de forma immediata i fefaent a aquest Consorci. 

− Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament dels deutes tributaris i amb la 
Seguretat Social. 

 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors i de forma expressa el contracte administratiu objecte d'aquesta 
resolució 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
10-. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE RETIRADA DE 
NÀIADES I ALTRES ESPÈCIES PROTEGIDES EN EL MARC DE LA RESTAURACIÓ 
AMBIENTAL DEL REC DE L’ESTANY A VERGES  
 
Motivació 
Per acord del Consell de Govern del Consorci del Ter (antic Consorci Alba-Ter) de data 1 de juliol 
de 2015, s’ha aprovat inicialment la memòria valorada denominada “Rec de l’Estany de Verges: 
Conservació i manteniment del Rec i la seva funció com a refugi d’espècies de fauna fluvial”, 
redactat per la tècnica del Consorci, senyora Maria Teresa Puigvert i Picart.  
 
En data 16 de juliol de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
l'aprovació inicial de la memòria valorada, sotmetent l'expedient a informació pública, no 
constant, una vegada finalitzat el tràmit, la interposició d'al·legacions, suggeriments, 
reclamacions i/o objeccions a la memòria, quedant la mateixa definitivament aprovada. 



 
 
Es desprèn de la memòria valorada indicada que hi ha la necessitat de contractar una empresa 
suficientment capacitada i qualificada per a dur a terme la reubicació d'espècies protegides que 
podrien resultar afectades, motiu pel qual es considera necessari contractar el servei de 
reubicació durant l'execució dels serveis de conservació i manteniment.  
 
Vist allò que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que defineix al contracte de 
serveis com aquell contracte l'objecte del qual és la prestació de fer consistent en el 
desenvolupament d'una activitat o a l'obtenció d'un resultat diferent al d'una obra o 
subministrament. 
 
Atès allò establert en l'article 138.3 en relació amb l'article 111 del citat Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic pel què afecta a l'expedient de contractació menor, la seva 
aprovació, els límits econòmics i temporals. 
 
Segons informe emès pels serveis tècnics del Consorci, l'oferta proposada per dur a terme els 
serveis esmentats és la mercantil SORELLÓ ESTUDIS DEL MEDI AQUÀTIC S.L., i per tant es 
considera procedent adjudicar el contracte administratiu d'obres a dita empresa, d'acord amb les 
prescripcions del citat Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Per a la seva constància es reprodueix literalment l'informe emès per la tècnica del Consorci del 
Ter. 
 
INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS VINCULAT A LA 
MÈMORIA REC DE L’ESTANY DE VERGES: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL REC I LA SEVA 
FUNCIÓ COM A REFUGI D’ESPÈCIES DE FAUNA.  

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de desenvolupament territorial 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 per part del Consell de Govern del Consorci 
Alba-Ter la proposició econòmica presentada i que es procedeixi, si s’escau,  a l’adjudicació d’un contracte 
menor de serveis.   

ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Verges va sol·licitar al Consorci del Ter que actués en el rec de l’Estany de Verges per tal de 
compatibilitzar la seva funcionalitat i la conservació de la biodiversitat.  

El rec de l’Estany de Verges, de titularitat municipal presenta un estat de conservació deficient i cal definir 
actuacions per al manteniment de la seva funcionalitat tant pels usos de regadiu de les hortes com la seva 
funcionalitat ecològica. Les successives avingudes d’aigua provoquen que l’aigua s’hagi anat menjant les 
vores i arrossegui la terra dins del rec, fent-lo més ample i agafant terreny als horts i a la zona de servitud.  

Des dels serveis tècnics del Consorci del Ter s’ha redactat la memòria valorada preliminar REC DE 
L’ESTANY DE VERGES: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL REC I LA SEVA FUNCIÓ COM A REFUGI 
D’ESPÈCIES DE FAUNA FLUVIAL. Aquest document ha estat presentat a la Diputació de Girona per tal que 
sigui finançat pel programa Projectes per a la preservació i difusió dels valors naturals de la Demarcació de 
Girona dins del Conveni de Col·laboració Fundació “la Caixa” – Diputació de Girona, anualitat 2015.  

En aquest document es contemplen diferents tasques, algunes d’elles, com la PROSPECCIÓ I EL RESCAT 
DE NÀIADES han d’ésser desenvolupades per empreses especialitzades que compleixin els requisits i 
legislació vigent per a desenvolupar aquestes feines.  

INFORMO:  

Per a l’adjudicació del contracte menor de serveis de PROSPECCIÓ I RESCAT DE NÀIADES DEL TRAM 
INICIAL DEL REC DE L’ESTANY DE VERGES s’ha sol·licitat un pressupost a una empresa especialitzada en 
l’execució de treballs amb fauna aquàtica i que disposa de les autoritzacions pertinents de l’autoritat 
competent per a poder fer el seguiment de les poblacions de nàiades a les comarques Gironines i que per tant 



 
pot fer la captura i manipulació d’aquestes espècies. Complementàriament l’empresa disposa d’una dilatada 
experiència en la prospecció d’aquestes espècies de mol·luscos a les comarques gironines.   

Es tracta d’un contracte menor de serveis ja que les actuacions contemplades són la prospecció i el rescat de 
nàiades i redacció d’un informe final i l’ import no supera els 18.000€ previstos en la LCSP.  

La proposició econòmica efectuada per l’empresa especialitzada és:  

Empresa  Proposta econòmica (IVA NO 
INCLÓS 21%) 

SORELLÓ ESTUDIS DEL MEDI AQUÀTIC SL 810€ 

 
PROPOSO 
 
Adjudicar el contracte contracte menor de serveis de PROSPECCIÓ I RESCAT DE NÀIADES DEL TRAM 
INICIAL DEL REC DE L’ESTANY DE VERGES a SORELLÓ ESTUDIS DEL MEDI AQUÀTIC SL.  Sempre i 
quan compleixi el marc legal vigent aplicable. Queda informat i signo als efectes pertinents, 
 
Teia Puigvert i Picart, 
Tècnic de Desenvolupament Territorial del Consorci Alba-Ter.  
 
Salt, 30 de novembre de 2015. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la proposta de despesa per import de 810 € IVA NO INCLÒS, imputant la 
mateixa a l'aplicació pressupostària 920B 22699 (projectes de millora biodiversitat DdG-La 
Caixa”) de l’exercici 2015, ordenant la incorporació de la factura a l'expedient una vegada sigui 
aquesta lliurada. 
 
Segon. Adjudicar a favor de la mercantil SORELLÓ ESTUDIS DEL MEDI AQUÀTIC SL, amb  
CIF B55090575 el contracte administratiu menor de serveis per a l'execució dels treballs 
contemplats en la memòria valorada denominada “Rec de l’Estany de Verges: Conservació i 
manteniment del Rec i la seva funció com a refugi d’espècies de fauna fluvial”, per import de 810 
€ IVA NO INCLÒS. 
 
Tercer. Disposar que aquest contracte es regirà per la normativa de contractes del sector públic i 
en concret pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, requerint-lo per tal que en el termini màxim de 
deu dies a comptar des de la recepció d'aquesta resolució aporti la documentació següent: 

− Declaració de no incórrer en cap de les causes de prohibició de contractació amb el 
sector públic disposades en l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
fent avinent que si dites circumstàncies canvien en el transcurs de l'execució del 
contracte, hauran de ser comunicades de forma immediata i fefaent a aquest Consorci. 

− Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament dels deutes tributaris i amb la 
Seguretat Social. 

 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors i de forma expressa el contracte administratiu objecte d'aquesta 
resolució 
Votació 



 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
11-. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE LES ACTUACIONS, 
SEGURETAT I SALUT EN EL MARC DE LA RESTAURACIÓ AMBIENTAL DEL REC DE 
L’ESTANY A VERGES  
 
Motivació 
Per acord del Consell de Govern del Consorci del Ter (antic Consorci Alba-Ter) de data 1 de juliol 
de 2015, s’ha aprovat inicialment la memòria valorada denominada “Rec de l’Estany de Verges: 
Conservació i manteniment del Rec i la seva funció com a refugi d’espècies de fauna fluvial”, 
redactat per la tècnica del Consorci, senyora Maria Teresa Puigvert i Picart.  
 
En data 16 de juliol de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
l'aprovació inicial de la memòria valorada, sotmetent l'expedient a informació pública, no 
constant, una vegada finalitzat el tràmit, la interposició d'al·legacions, suggeriments, 
reclamacions i/o objeccions a la memòria, quedant la mateixa definitivament aprovada. 
 
Atès que es considera necessari dur a terme la direcció en matèria de seguretat i salut en relació 
a l'execució de l'actuació de restauració ambiental del rec de l'estany a Verges, i no es disposa 
de suficients recursos humans per a dur-ho a terme des del Consorci. 
 
Vist allò que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que defineix al contracte de 
serveis com aquell contracte l'objecte del qual és la prestació de fer consistent en el 
desenvolupament d'una activitat o a l'obtenció d'un resultat diferent al d'una obra o 
subministrament. 
 
Atès allò establert en l'article 138.3 en relació amb l'article 111 del citat Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic pel què afecta a l'expedient de contractació menor, la seva 
aprovació, els límits econòmics i temporals. 
 
Segons informe emès pels serveis tècnics del Consorci, l'oferta proposada per dur a terme els 
serveis esmentats és a càrrec del Sr. JOSEP JOVANI LÓPEZ, i per tant es considera procedent 
adjudicar el contracte administratiu d'obres a dita empresa, d'acord amb les prescripcions del citat 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Per a la seva constància es reprodueix literalment l'informe emès per la tècnica del Consorci del 
Ter. 
 
INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS VINCULAT A LA 
MÈMORIA REC DE L’ESTANY DE VERGES: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL REC I LA SEVA 
FUNCIÓ COM A REFUGI D’ESPÈCIES DE FAUNA.  

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de desenvolupament territorial 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 per part del Consell de Govern del Consorci 
Alba-Ter la proposició econòmica presentada i que es procedeixi, si s’escau,  a l’adjudicació d’un contracte 
menor de serveis.   

ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Verges va sol·licitar al Consorci del Ter que actués en el rec de l’Estany de Verges per tal de 
compatibilitzar la seva funcionalitat i la conservació de la biodiversitat.  

El rec de l’Estany de Verges, de titularitat municipal presenta un estat de conservació deficient i cal definir 
actuacions per al manteniment de la seva funcionalitat tant pels usos de regadiu de les hortes com la seva 
funcionalitat ecològica. Les successives avingudes d’aigua provoquen que l’aigua s’hagi anat menjant les 
vores i arrossegui la terra dins del rec, fent-lo més ample i agafant terreny als horts i a la zona de servitud.  



 
Des dels serveis tècnics del Consorci del Ter s’ha redactat la memòria valorada preliminar REC DE 
L’ESTANY DE VERGES: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL REC I LA SEVA FUNCIÓ COM A REFUGI 
D’ESPÈCIES DE FAUNA FLUVIAL. Aquest document ha estat presentat a la Diputació de Girona per tal que 
sigui finançat pel programa Projectes per a la preservació i difusió dels valors naturals de la Demarcació de 
Girona dins del Conveni de Col·laboració Fundació “la Caixa” – Diputació de Girona, anualitat 2015.  

En aquest document es contemplen diferents tasques, algunes d’elles, com la Direcció d’Obra i Coordinació i 
Vigilància en matèria de Seguretat i Salut han d’ésser desenvolupades per persones especialitzades que 
compleixin els requisits i legislació vigent per a desenvolupar aquestes feines.  

INFORMO:  

Per a l’adjudicació del contracte menor de serveis de DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ I VIGILANCIA EN 
MATERIA DE SEGURETAT I SALUT s’ha sol·licitat un pressupost a un autònom que disposa de les 
titulacions exigides per ala Direcció d’Obra i la Coordinació i Vigilància en Matèria de Seguretat i Salut.  I té 
experiència prèvia en el programa Projectes per a la preservació i difusió dels valors naturals de la 
Demarcació de girona i en treballs en ambients fluvials.  

Es tracta d’un contracte menor de serveis ja que les actuacions contemplades són la Direcció d’Obra i i 
Coordinació i Vigilància en matèria de Seguretat i Salut i l’ import no supera els 18.000€ previstos en la LCSP. 
La proposició econòmica efectuada per l’empresa especialitzada és:  

Empresa / Autònom Proposta econòmica  (IVA NO 
INCLÓS 21%) 

JOSEP JOVANI LÒPEZ  950€ 

 
PROPOSO 
Adjudicar el contracte menor de serveis de DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ I VIGILANCIA EN 
MATERIA DE SEGURETAT I SALUT a JOSEP JOVANI LÒPEZ.  Sempre i quan compleixi el marc legal 
vigent aplicable.  
 
Queda informat i signo als efectes pertinents, 
 
 
Teia Puigvert i Picart, 
Tècnic de Desenvolupament Territorial del Consorci Alba-Ter.  
 
Salt, 30 de novembre de 2015. 
 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la proposta de despesa per import de 950 € IVA NO INCLÒS, imputant la 
mateixa a l'aplicació pressupostària 920B 22699 (projectes de millora biodiversitat DdG-La 
Caixa”) de l’exercici 2015, ordenant la incorporació de la factura a l'expedient una vegada sigui 
aquesta lliurada. 
 
Segon. Adjudicar a favor de JOSEP JOVANI LÓPEZ, amb NIF 46061405H el contracte 
administratiu menor de serveis per a l'execució dels treballs contemplats en la memòria valorada 
denominada “Rec de l’Estany de Verges: Conservació i manteniment del Rec i la seva funció com 
a refugi d’espècies de fauna fluvial”, per import de 950 € IVA NO INCLÒS. 
 
Tercer. Disposar que aquest contracte es regirà per la normativa de contractes del sector públic i 
en concret pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 



 
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, requerint-lo per tal que en el termini màxim de 
deu dies a comptar des de la recepció d'aquesta resolució aporti la documentació següent: 

− Declaració de no incórrer en cap de les causes de prohibició de contractació amb el 
sector públic disposades en l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
fent avinent que si dites circumstàncies canvien en el transcurs de l'execució del 
contracte, hauran de ser comunicades de forma immediata i fefaent a aquest Consorci. 

− Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament dels deutes tributaris i amb la 
Seguretat Social. 

 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors i de forma expressa el contracte administratiu objecte d'aquesta 
resolució. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
12-. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES BASSES 
TEMPORÀNIES AL RIU TER AL SEU PAS PER FLAÇÀ, EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE 
POTAMO FAUNA  
 
Motivació  
En el marc del Projecte LIFE Potamo Fauna, una de les accions és la de crear espais nous amb 
hàbitats adequats per a la fauna fluvial amenaçada, com amfis i rèptils aquàtics, entre d’altres. En 
una primera fase de les actuacions, es van executar les obres plantejades al projecte.  Després 
de la primera fase, en què es varen realitzar les obres al tram d’Anglès, Sant Julià de Llor i 
Bonmatí, i zones properes a la Llémena al seu pas per Sant Gregori i Bescanó, ara cal contractar 
els serveis per a realitzar les actuacions al sector del Baix Ter al terme municipal de Flaçà. 
 
Vist allò establert en l'article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès allò establert en l'article 138.3 en relació amb l'article 111 del citat Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic pel què afecta a l'expedient de contractació menor, la seva 
aprovació, els límits econòmics i temporals. 
 
Segons informe emès pels serveis tècnics del Consorci, l'oferta econòmicament més avantatjosa 
per a dur a terme els serveis esmentats és la mercantil “GERMANS BRUNSÓ S.L.”, i per tant es 
considera procedent adjudicar el contracte administratiu d'obres a dita empresa, d'acord amb les 
prescripcions del citat Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Per a la seva constància es reprodueix literalment l'informe emès per la tècnica del Consorci del 
Ter. 
 
INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES DEL PROJECTE 
“RECUPERACIÓ DE MICROAIGUAMOLLS AL BAIX TER COM A HÀBITAT PER A HERPETOFAUNA 
FLUVIAL. TRAM B.” LIFE POTAMO FAUNA. 

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de desenvolupament territorial del Consorci del Ter i membre de la Oficina 
Tècnica del LIFE Potamo Fauna, 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 per part del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter les ofertes econòmiques presentades per tres 
empreses i que es procedeixi, si s’escau,  a l’adjudicació d’un contracte menor d’obres.   

ANTECEDENTS 



 
Per acord del Consell de Govern del Consorci del Ter (antic Consorci Alba-Ter) de data 2 d'octubre de 2014, 
es va aprovar inicialment el projecte denominat "Recuperació de Microaiguamolls al Baix Ter com a hàbitat 
per a herpetofauna fluvial, Tram B", redactat per la tècnica del Consorci Alba-Ter, Teia Puigvert i Picart, per un 
import de 4.216,76€ (IVA 21% Inclòs). 

El projecte aprovat es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies a comptar des de la 
data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP Núm. 196 – 14 d’octubre de 2014 ) als 
efectes que els interessats poguessin presentar les al·legacions reclamacions, suggeriments i/o objeccions 
que consideressin convenients. El termini d'informació pública va transcorres sense que s'haguessin presentat 
reclamacions, suggeriments i/o objeccions, així doncs el projecte quedà definitivament aprovat sense més 
tràmit. L’execució d’aquesta actuació estarà finançada a través del programa LIFE+ NATURA de la Unió 
Europea en un 50%.  

INFORMO:  

Per a l’adjudicació del contracte menor d’OBRES de “RECUPERACIÓ DE MICROAIGUAMOLLS AL BAIX 
TER COM A HÀBITAT PER A HERPETOFAUNA FLUVIAL. TRAM B.” corresponents a l’actuació concreta de 
conservació (C3) del Projecte “LIFE Potamo Fauna” – Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la 
xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga (LIFE12 NAT/ES/001091) es van sol·licitar tres 
pressupostos.  Es tracta d’un contracte menor d’obres ja que les actuacions contemplades són petits 
moviments de terres i l’ import no supera els 50.000€.  

Es va sol·licitar pressupost a 3 empreses:  

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL TRAMUNTANA  

DESBROSSAMENTS VALENTÍ FERRAN SL 

GERMANS BRUNSÓ SL 

El CET Tramuntana mitjançant comunicació via mail del Sr. Angel Canyigueral, Cap de producció del CET 
Tramuntana, el dia 18/11/2015 va declinar presentar proposició econòmica pel volum de feina actual. Així 
doncs s’han obtingut dues proposicions econòmiques:  

Les ofertes econòmiques han estat:  

Empresa  Proposta 
econòmica (IVA 
INCLÓS 21%) 

BAIXA DEL PREU DE 
PARTIDA 
4.216,76€ (IVA 21% 
Inclòs). 

 

CET TRAMUNTANA - - 

DESBROSSAMENTS 
VALENTÍ FERRAN SL. 

3.872,00€ 344,76 

GERMANS BRUNSÓ SL. 1.972.30€ 2244,46 

 
 
PROPOSO 
 
Adjudicar el contracte menor d’OBRES de “RECUPERACIÓ DE MICROAIGUAMOLLS AL BAIX TER COM A 
HÀBITAT PER A HERPETOFAUNA FLUVIAL. TRAM B.” corresponents a l’actuació concreta de conservació 
(C3) del Projecte “LIFE Potamo Fauna” – Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 
2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga (LIFE12 NAT/ES/001091) a GERMANS BRUNSÓ S.L. 
Sempre i quan aquest pugui executar tot allò estipulat en el projecte “RECUPERACIÓ DE 
MICROAIGUAMOLLS AL BAIX TER COM A HÀBITAT PER A HERPETOFAUNA FLUVIAL. TRAM B.” i en els 
Plecs Tècnics del mateix i així mateix, compleixi el marc legal vigent aplicable.  
Queda informat i signo als efectes pertinents, 



 
 
 
Teia Puigvert i Picart, 
 
Tècnic de Desenvolupament Territorial del Consorci Alba-Ter.  
Oficina Tècnica del LIFE Potamo Fauna.  
 
Salt, 30 de novembre desembre de 2015. 
 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la proposta de despesa per import de 1.972,30 €, imputant la mateixa a 
l'aplicació pressupostària 1721L 22799 (contractacions Life POTAMO FAUNA) de l’exercici 2015, 
ordenant la incorporació de la factura a l'expedient una vegada sigui aquesta lliurada. 
 
Segon. Adjudicar a favor de la mercantil “GERMANS BRUNSÓ S.L.”, amb CIF B17925678 el 
contracte administratiu menor d'obres per a l'execució de “RECUPERACIÓ DE 
MICROAIGUAMOLLS AL BAIX TER COM A HÀBITAT PER A HERPETOFAUNA FLUVIAL. 
TRAM B.” corresponents a l’actuació concreta de conservació (C3) del Projecte “LIFE Potamo 
Fauna” – Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques 
dels rius Ter, Fluvià i Muga (LIFE12 NAT/ES/001091), per import de “1972,30 €” IVA inclòs. 
 
Tercer. Disposar que aquest contracte es regirà per la normativa de contractes del sector públic i 
en concret pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, requerint-lo per tal que en el termini màxim de 
deu dies a comptar des de la recepció d'aquesta resolució aporti la documentació següent: 

− Declaració de no incórrer en cap de les causes de prohibició de contractació amb el 
sector públic disposades en l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
fent avinent que si dites circumstàncies canvien en el transcurs de l'execució del 
contracte, hauran de ser comunicades de forma immediata i fefaent a aquest Consorci. 

 
− Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament dels deutes tributaris i amb la 

Seguretat Social. 
 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors i de forma expressa el contracte administratiu objecte d'aquesta 
resolució. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
13-. APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ A L’EMPRESA NATURA LOCAL PER A LA 
REALITZACIÓ DE L’APLICATIU PER A TELÈFONS MÒBILS 
 
Motivació 
Des de l’empresa Natura Local, s’ha proposat al Consorci del Ter la realització d’un aplicatiu per 
a telèfons mòbils de la Ruta del Ter, sense cap cost pel Consorci del Ter. Aquest aplicatiu 
permetria que els usuaris puguin tenir informació sobre la Ruta del Ter en tot moment, a través 
d’un portal web que recolliria la informació existent a la web www.rutadelter.cat (patrimoni 
cultural, patrimoni natural, inundacions històriques, ruta literària, comerços, activitats, recursos, 
hostals, cases rurals, restaurants, etc.) i, el més important, recolliria també l’itinerari sencer i el 

http://www.rutadelter.cat/


 
track exacte de la ruta, mitjançant GPS, per facilitar als usuaris seguir en tot moment la Ruta del 
Ter. 
 
Atès que es considera que pot ser una eina de dinamització de la Ruta del Ter i que alhora no 
implica cap cost pel Consorci del Ter, és procedent atorgar l'autorització, sempre i quan es tracti 
la informació per part de l'empresa amb la rigorositat necessària pel bon ús de la Ruta del Ter al 
llarg del seu recorregut. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Autoritzara a precari a l'empresa NATURA LOCAL S.L. amb CIF B-65959348, a l'ús de la 
informació de la pàgina web www.rutadelter.cat, per tal que la mateixa sigui utilitzada pels usuaris 
de l'aplicatiu que creïn. 
 
Segon. Disposar que la mercantil haurà de comunicar les dades estadístiques de baixades de 
l'aplicatiu i del seu ús trimestralment als efectes estadístics. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l'empresa pel seu coneixement i a l'efecte corresponent. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joaquim Roca 
Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els 
acords anteriors. 
 
Deliberacions  
El senyor Ramon Roqué Riu intervé i comenta que aquesta empresa visita a tots els 
ajuntaments per tal de poder ampliar els seus clients i que és una eina bona que permet 
disposar d'informació de la ruta. Al respecte, el senyor Pere Lluís Garcia Palou manifesta 
que li consta que aquesta empresa treballa en diferents municipis i administracions. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
 
 
14-. APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DEL CONSORCI DEL TER COM A  ENS 
COL·LABORADOR DEL PROJECTE SUDOEEL 
 
Motivació 
Des de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona es participa en un projecte 
Interreg Sudoe anomenat “SUDOEEL - Herramientas innovadoras para la gestión integral y 
sostenible de la anguila en el área SUDOE”, que pretén aplicar una gestió fluvial per a la millora 
dels hàbitats de l’anguila, i alhora beneficiar el conjunt d’espècies dels hàbitats del riu. Al projecte 
hi participen diferents institucions i organismes de Portugal, França i Espanya (País Basc, 
Granada, etc.).  
 
Des de la Universitat de Girona s’ha demanat el recolzament del Consorci del Ter a l’esmentat 
projecte, el qual de moment es troba només en la fase de proposta a la Comunitat Europea i, si 
finalment resulta escollit, podria portar alguns projectes concrets cap al riu Ter, els quals caldria 
coordinar en futures fases. 
 
Vist que les finalitats del Consorci del Ter establertes estatutàriament tenen per objecte activitats 
d'estudi i planificació integral de la conca fluvial del riu Ter, el potenciament del desenvolupament 
territorial a nivell turístic, econòmic, patrimonial, natural i social, a través d'accions i projectes amb 
els municipis que l'integren, de forma transversal i global al llarg del riu Ter.  
 

http://www.rutadelter.cat/


 
Vist que les finalitats del Consorci del Ter establertes estatutàriament tenen per objecte també el 
de dinamitzar la Ruta del Ter i les rutes dels seus afluents, la determinació, la determinació, 
coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter 
que sorgeixin a partir dels projectes o accions esmentades o d’altres iniciatives locals o supra-
locals.  
 
Vist que les finalitats del Consorci del Ter establertes estatutàriament tenen per objecte també la 
representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de 
cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis, i en general, promoure i col·laborar en totes 
aquelles activitats conduents al desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva 
capçalera al Ripollès fins a la seva desembocadura a l’Empordà, vetllant per la conservació i 
millora de tot l’àmbit, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida i d’acord amb 
paràmetres de sostenibilitat.  
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Acordar el recolzament a l’esmentat projecte SUDOEEL, i transmetre als socis 
responsables del projecte el suport del Consorci del Ter. 
 
Segon. En cas que el projecte sigui escollit per part de la Comunitat Europea, mostrar a 
predisposició del Consorci del Ter a formar-ne part en els àmbits tècnics concrets que s’estimin 
oportuns en el seu moment. 
 
Tercer. Disposar que en el cas que impliqui la col·laboració un suport econòmic, aquest haurà 
d'estar prèviament valorat i acordat per l'òrgan competent del Consorci. 
 
Quart. Facultat, tan àmpliament com sigui necessari, el President del Consorci, senyor Joaquim 
Roca Ventura, per a aprovar els acords i les propostes tècniques que es derivin de l’esmentat 
projecte, sense perjudici de donar-ne compte en el Consell de Govern i a l'Assemblea, als efectes 
de control i de fiscalització. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
15-. APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ COM A SOCI DEL CONSORCI AL PROJECTE 
LIDERAT PER L’INSTITUT D’ECOLOGIA AQUÀTICA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE 
LA UNIVERSITAT DE GIRONA, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA BIODIVERSA DE LA 
UNIÓ EUROPEA 
 
Motivació 
De forma conjunta entre diferents institucions (Institut Català de Recerca de l’Aigua, Institut 
d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona i altres organismes de ciutats europees com 
Leibniz, Berlín, Copenaguen i Girona), s’està treballant en el projecte “CITCON, Urban aquatic 
biodiversity and connectivity as drivers of citizen welfare”, dins el marc de les convocatòries 
Biodiversa de la Comunitat Europea.  
 
El present projecte, en el cas de sortir escollit, involucraria el Consorci del Ter en algunes 
actuacions tècniques, sobretot pel que fa a les accions de comunicació i sensibilització, juntament 
en algunes actuacions de seguiment ambiental dels projectes de millora dels ecosistemes 
aquàtics que estan inclosos a la proposta, en l’àmbit geogràfic que ateny el riu Ter i els seus 
afluents. 
 
Vist que les finalitats del Consorci del Ter establertes estatutàriament tenen per objecte activitats 
d'estudi i planificació integral de la conca fluvial del riu Ter, el potenciament del desenvolupament 



 
territorial a nivell turístic, econòmic, patrimonial, natural i social, a través d'accions i projectes amb 
els municipis que l'integren, de forma transversal i global al llarg del riu Ter.  
 
Vist que les finalitats del Consorci del Ter establertes estatutàriament tenen per objecte també el 
de dinamitzar la Ruta del Ter i les rutes dels seus afluents, la determinació, la determinació, 
coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter 
que sorgeixin a partir dels projectes o accions esmentades o d’altres iniciatives locals o supra-
locals.  
 
Vist que les finalitats del Consorci del Ter establertes estatutàriament tenen per objecte també la 
representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de 
cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis, i en general, promoure i col·laborar en totes 
aquelles activitats conduents al desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva 
capçalera al Ripollès fins a la seva desembocadura a l’Empordà, vetllant per la conservació i 
millora de tot l’àmbit, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida i d’acord amb 
paràmetres de sostenibilitat.  
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Acordar la implicació del Consorci del Ter al projecte “CITCON, Urban aquatic 
biodiversity and connectivity as drivers of citizen welfare”, dins el marc de les convocatòries 
Biodiversa de la Comunitat Europea. 
 
Segon. Disposar que en el cas que impliqui la col·laboració un suport econòmic, aquest haurà 
d'estar prèviament valorat i acordat per l'òrgan competent del Consorci. 
 
Tercer. Facultat, tan àmpliament com sigui necessari, el President del Consorci, senyor Joaquim 
Roca Ventura, per a aprovar els acords i les propostes tècniques que es derivin de l’esmentat 
projecte, sense perjudici de donar-ne compte en el Consell de Govern i a l'Assemblea, als efectes 
de control i de fiscalització. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
16-. APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DEL CONSORCI DEL TER AL PROJECTE FEDER 
LIDERAT PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA SOBRE LA CREACIÓ DE DIFERENTS CENTRES 
D’INTERPRETACIÓ I INFORMACIÓ VINCULATS A LA XARXA NATURA 2000 
 
Motivació 
Des de la Diputació de Girona, i d’acord amb els Consells Comarcals de les comarques 
gironines, s’està treballant en la possibilitat de sol·licitar un projecte FEDER (concretament de 
l’eix 6, i especialment a l’apartat 6.3.1) d'inversions per a equipaments municipals (punts 
d'nformació, centres d'interpretació, etc.), vinculats a espais Xarxa Natura 2000 dels àmbits 
geogràfics d’afectació del Consorci del Ter.  
 
Des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona s’ha contactat amb el Consorci del Ter 
per sol·licitar la implicació del nostre ens en la definició de l’esmentat projecte a nivell dels espais 
vinculars a la Xarxa Natura 2000 del riu Ter (“Riberes del Baix Ter”, “Riberes de l’Alt Ter” i altres 
espais fluvials del Ter inclosos dins la Xarxa Natura 2000). 
 
Vist que les finalitats del Consorci del Ter establertes estatutàriament tenen per objecte activitats 
d'estudi i planificació integral de la conca fluvial del riu Ter, el potenciament del desenvolupament 
territorial a nivell turístic, econòmic, patrimonial, natural i social, a través d'accions i projectes amb 
els municipis que l'integren, de forma transversal i global al llarg del riu Ter.  
 



 
Vist que les finalitats del Consorci del Ter establertes estatutàriament tenen per objecte també el 
de dinamitzar la Ruta del Ter i les rutes dels seus afluents, la determinació, la determinació, 
coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter 
que sorgeixin a partir dels projectes o accions esmentades o d’altres iniciatives locals o supra-
locals.  
 
Vist que les finalitats del Consorci del Ter establertes estatutàriament tenen per objecte també la 
representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de 
cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis, i en general, promoure i col·laborar en totes 
aquelles activitats conduents al desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva 
capçalera al Ripollès fins a la seva desembocadura a l’Empordà, vetllant per la conservació i 
millora de tot l’àmbit, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida i d’acord amb 
paràmetres de sostenibilitat.  
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Acordar la implicació del Consorci del Ter en la preparació del projecte FEDER liderat 
per la Diputació de Girona sobre la creació de diferents equipaments informatius i d’interpretació 
vinculats a la Xarxa Natura 2000. 
 
Segon. Disposar que en el cas que impliqui la col·laboració un suport econòmic, aquest haurà 
d'estar prèviament valorat i acordat per l'òrgan competent del Consorci. 
 
Tercer. Facultat, tan àmpliament com sigui necessari, el President del Consorci, senyor Joaquim 
Roca Ventura, per a aprovar els acords i les propostes tècniques que es derivin de l’esmentat 
projecte, sense perjudici de donar-ne compte en el Consell de Govern i a l'Assemblea, als efectes 
de control i de fiscalització. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  

 
 
 

17-. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE VERGES PER LES 
ACTUACIONS AL REC DE L’ESTANY 
 
Motivació 
Vist que s’ha obtingut novament el recolzament de l’Obra Social “La Caixa” a través de la 
Diputació de Girona per realitzar projectes de millora dels hàbitats i espais naturals, en concret 
per realitzar actuacions diverses de millora ambiental del rec de l’Estany al seu pas per Verges, 
un rec històric que acull espècies i hàbitats de gran interès natural. Per a dur-lo a terme es 
compta, a més del finançament propi del Consorci i de la Diputació de Girona, del propi 
Ajuntament de Verges, a través del qual es proposa la signatura d’un conveni que es transcriu a 
continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VERGES I EL CONSORCI DEL TER, PER 
A LA MILLORA AMBIENTAL DEL REC DE L’ESTANY  
 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE VERGES, NIF...., representat pel seu Alcalde, Sr. Ignasi Sabater i Poch, assistit pel 
secretari Sr. .......  en virtut de les facultats conferides per acord de........................, de ...................... 
 
CONSORCI DEL TER (abans CONSORCI ALBA-TER), NIF P0800060F, representat pel seu President, Sr. 
Joaquim Roca i Ventura, autoritzat per aquest acte de conformitat amb el que disposen els arts. 11.3 i 18.c 
dels Estatuts del Consorci del Ter, i d’acord amb el seu nomenament com a president del Consorci adoptat a 



 
l’assemblea general celebrada el dia 30 de setembre de 2015, assistit pel Secretari, Sr. Gerard Soldevila i 
Feixa. 
 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- El Consorci del Ter ha redactat el projecte de millora ambiental del rec de l’Estany al seu pas per Verges, 
valorat en 25.030,23 €, el qual ha estat aprovat pel Consell de Govern del Consorcidel Ter en data 1 de juliol 
de 2015.  
 
II.- El Consorci del Ter ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona, dins la convocatòria amb fons de 
l’Obra Social de “La Caixa”, que té com a objectiu la millora d’espais d’interès ambiental de les comarques 
gironines. 
 
III.- Aquesta actuació permetrà adequar, sanejar i millorar ambientalment aquest rec al seu pas pel poble, 
atès que es troba en un mal estat de conservació, malgrat que presenta algunes espècies i hàbitats de gran 
interès ecològic. L’actuació, a més de la millora ambiental i l’eliminació de residus, entre els quals alguns de 
contaminants amb presència d’amiant, permetrà també consolidar els talussos, potenciar la vegetació de 
ribera i garantir la millora dels hàbitats per a espècies com les nàiades, els amfibis, les aus aquàtiques, 
mamífers com la llúdriga o el turó, i la pròpia flora aquàtica. 
 
IV.- L’Ajuntament de Verges té interès i capacitat en potenciar, millorar i mantenir aquest espai natural 
configurat pels recs i els horts vinculats al rec de l’Estany, durant els propers anys, juntament a altres zones 
verdes i d’ús públic del municipi. Alhora, ho vol utilitzar com a recurs didàctic i educatiu, atesa la seva 
importància històrica, social, agrícola, ambiental i paisatgística. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, 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. 

 
Els arts 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 i l’article 88 de la mateixa norma estableix  la facultat de les 
administracions locals d’establir convenis.  
 
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueix al Municipi la 
competència per a promoure activitats i prestar serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en el mateix precepte que recull diverses 
competències pròpies en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. L’art. 66 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya recull competències municipals i locals. 
 
Art. 10 i 57 LBRL, i 144 c) i 150 LMC, 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. 
 
D’ acord doncs amb els antecedents esmentats i els fonaments de dret que els són d’aplicació, i atès que els 
interessos de les parts resulten concurrents, ambdues formalitzen el present Conveni amb subjecció als 
següents: 

PACTES: 
 
PRIMER.-  L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Verges i el 
Consorci del Ter, per dur a terme les actuacions de millora del tram del rec de l’Estany al seu pas pel municipi 
de Verges, tal i com s’ha plantejat al projecte esmentat, aprovat per sessió ordinària del Consell de Govern 
del Consorci del Ter en data 1 de juliol de 2015, el qual ha estat sotmès a informació pública. 
 
 
SEGON.- D’acord amb el present conveni, per a la realització de les actuacions, les quals estan estimades en 
25.030,23€, l’Ajuntament de Verges aportarà 4.000 € al Consorci del Ter, ens responsable de l’execució del 
projecte gràcies als fons propis, a la subvenció de la Diputació de Girona i a l’esmentada aportació de 
l’Ajuntament de Verges. 
 
 



 
TERCER.- L’Ajuntament de Verges, en virtut de tot allò exposat anteriorment, es compromet a mantenir en 
bones condicions aquest espai dins el conjunt de parcs, jardins, zones verdes i similars equipaments del seu 
municipi, de manera que vetllarà pel seu bon estat durant, com a mínim, els propers 5 anys. 
 
 
QUART.- Serà causa de resolució d’aquest conveni: 

a) L’ incompliment de les parts en qualsevol obligació derivada d’aquest conveni 
b) Comú acord de les parts 
c) Qualsevol altre causa reconeguda per la legislació vigent 

 
CINQUÈ.- La vigència d’aquest conveni té efectes des del moment de la seva signatura i fins, com a mínim, 
d’aquí a 5 anys. 
 
SISÈ.- L’assumpció de les obligacions que es deriven del present conveni ho són sens perjudici de les 
competències d’altres administracions així com de les autoritzacions que resultin necessàries. 
 
SETÈ.- La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la jurisdicció competent per a la 
resolució de qualsevol incidència serà la contenciosa administrativa. Ambdues parts es sotmeten als Jutjats 
Contenciosos Administratius de Girona.” 
 
Els fonaments legals per a l'aprovació del conveni vénen derivats de l’article 103 de la CE, l’article 
6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, 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. 

 
Els arts 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 i l’article 88 de la mateixa 
norma estableix  la facultat de les administracions locals d’establir convenis.  
 
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueix al 
Municipi la competència per a promoure activitats i prestar serveis que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en el mateix precepte que 
recull diverses competències pròpies en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes. L’art. 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya recull 
competències municipals i locals. 
 
Art. 10 i 57 LBRL, i 144 c) i 150 LMC, 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. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la minuta de conveni entre l'Ajuntament de Verges i el Consorci del Ter referent 
a les actuacions del rec de l'Estany, que consta transcrit en l'apartat motivació d'aquesta 
resolució. 
 
Segon. Publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona conforme s'ha aprovat el 
citat conveni. 
 
Tercer. Notifica aquesta resolució a l'Ajuntament de Verges pel seu coneixement i a l'efecte 
corresponent. 



 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors i de forma expressa per a signar el conveni objecte d'aquesta 
resolució. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
18-. APROVACIÓ DEL COMPROMÍS DEL “PACTE DE PARÍS SOBRE L’AIGUA I 
L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN LES CONQUES DELS RIUS, LLACS I AQÜÍFERS” 
 
Motivació 
Des de la RIOT (Red Internacional de Organismos de Cuenca) de la qual el Consorci del Ter 
forma part, s’ha proposat als organismes que l’integren l’aprovació d’un manifest en el marc de la 
Cimera del Clima que tindrà lloc a París entre el 30 de novembre i l’11 de desembre. Aquest 
manifest és accessible a la pàgina web de l’organisme, sota el nom “Pacto de París sobre el agua 
y la adaptación al cambio climático en las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos” 
http://www.riob.org/IMG/pdf/COP21_-_Pacto_de_Paris_ESP_-_RIOC_V16-3.pdf  
 
Vist que les finalitats del Consorci del Ter establertes estatutàriament tenen per objecte activitats 
d'estudi i planificació integral de la conca fluvial del riu Ter, el potenciament del desenvolupament 
territorial a nivell turístic, econòmic, patrimonial, natural i social, a través d'accions i projectes amb 
els municipis que l'integren, de forma transversal i global al llarg del riu Ter, així com dinamitzar la 
Ruta del Ter i les rutes dels seus afluents, la determinació, la determinació, coordinació i 
execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter que sorgeixin a 
partir dels projectes o accions esmentades o d’altres iniciatives locals o supra-locals, així com la 
representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de 
cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis, i en general, promoure i col·laborar en totes 
aquelles activitats conduents al desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva 
capçalera al Ripollès fins a la seva desembocadura a l’Empordà, vetllant per la conservació i 
millora de tot l’àmbit, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida i d’acord amb 
paràmetres de sostenibilitat.  
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Subscriure el manifest “Pacto de París sobre el agua y la adaptación al cambio climático 
en las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos” proposat per la RIOC en el marc de la Cimera del 
Clima de París. 
 
Segon. Facultar al president, senyor Joaquim Roca i Ventura, per a signar tots i cada un dels 
documents que siguin necessaris per a dur a terme els acords anteriors i de forma expressa per 
representar el Consorci en les institucions necessàries per a defensar el manifest esmentat. 
 
Deliberacions 
Intervé la senyora Marta Guillaumes Pibernat que subscriu plenament el pacte però que 
creu que s'hauria de fer alguna aportació més local i més efectiva que pugui implicar-se el 
territori al sentir-s'ho més seu. El gerent en pren nota i manifesta que s'enviarà el formulari 
corresponent i es redactarà un escrit. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
19.- INFORME DE GERÈNCIA 

 

http://www.riob.org/IMG/pdf/COP21_-_Pacto_de_Paris_ESP_-_RIOC_V16-3.pdf


 
L’article 21 dels estatuts del Consorci del Ter, que detalla quines són les funcions i activitats 
pròpies del gerent de l’organisme, assenyala al seu punt i) la necessitat que aquest rendeixi 
comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i l’Assemblea. 
 
És per això que s’emet la següent relació de visites, reunions, entrevistes, ponències i assistència 
a jornades, amb el qual el gerent del Consorci del Ter, Ponç Feliu i Latorre, informa de la seva 
gestió als membres del Consell de Govern que se celebra a Sant Gregori, el dia 3 de desembre 
(període comprès el 30 de setembre i el 2 de desembre de 2015), amb una dedicació actual de 
30 hores a la setmana: 
 

• 29 de setembre, 8:30h. Manlleu. Reunions internes de funcionament del Consorci del 
Ter a la seu administrativa.  

• 29 de setembre, 11h. Manlleu. Reunió amb el Vice-President, Sr. Pere Prat i l’Alcalde 
de Manlleu, Sr. Àlex Garrido, per preparació de l’Assemblea. 

• 30 de setembre, 17h. Gurb. Reunió amb el Vice-President, Sr. Pere Prat, el President, 
Sr. Jordi Munell i l’Alcalde de Sant Gregori, Sr. Quim Roca. 

• 30 de setembre, 18h. Gurb. Realització de sessió ordinària del Consell de Govern del 
Consorci del Ter. 

• 30 de setembre, 17h. Gurb. Realització de sessió ordinària de l’Assemblea General del 
Consorci del Ter. 

• 1 d’octubre, 9h. Salt. Reunió i treball de preparació de la proposta del LIFE ConnecTer 
amb el Sr. Quim Pou i l’equip tècnic del Consorci del Ter. 

• 1 d’octubre, 11h. Girona. Xerrada i visita amb els membres de l’International Summer 
School of Environment,Christian Geis, Sergi Nuss i Narcís Sastre. 

• 2 d’octubre, 9h. Girona. Assistència a la Jornada de l’International Summer School of 
Environment de la UdG sobre Serveis Ecosistèmics en el medi. 

• 4 d’octubre, 8:30h. El Pasteral, La Cellera. Activitat d’anellament d’ocells dins de “Salut i 
Natura a la vora del Ter” juntament amb l’Associació Pela-roques. 

• 4 d’octubre, 11h. Gualta. Activitat d’anellament d’ocells dins de “Salut i Natura a la vora 
del Ter” juntament amb l’Associació El Blauet. 

• 5 d’octubre, 10h. Sarrià de Ter. Reunió - visita amb l’Alcalde Roger Torrent i el regidor 
Narcís Fajula, per al manteniment i millora del bosc de ribera. 

• 5 d’octubre, 12h. Celrà. Reunió amb l’Alcalde de Celrà, Sr. Dani Cornellà, per a la 
possibilitat de connectar la Ruta del Ter al seu pas pel Congost. 

• 7 d’octubre, 8:30h. Manlleu. Reunions internes de funcionament del Consorci del Ter a 
la seu administrativa.  

• 7 d’octubre, 11h. Manlleu. Reunió amb la sra. Betlem Parés, tècnica de l’Ajuntament de 
Manlleu, per la possibilitat de treballar plegats en un FEDER. 

• 7 d’octubre, 19h. Vic. Realització d’una conferència sobre biodiversitat al Centre 
d’Estudis Osonencs. 

• 9 d’octubre, 9h. Girona. Reunió amb el Sr. Àlex Rocas, per diferents qüestions del 
Consorci del Ter i l’ACA (ajuts lleres, possible conveni pla usos del Ter...). 

• 13 d’octubre fins al dia 16 d’octubre. Realització dels quatre dies pendents de les 
vacances anuals. 

• 19 d’octubre, 19h. Girona. Assistència en representació del Consorci del Ter al debat 
sobre el riu Onyar, organitzat pels Amics de la Unesco de Girona. 

• 20 d’octubre, 8:30h. Manlleu. Reunions internes de funcionament del Consorci del Ter a 
la seu administrativa.  

• 21 d’octubre, 9:30h. Girona. Entrevista a Onda Rambla de Girona (Fem Girona), sobre 
el riu Onyar, i sobre el projecte Quatre Rius i Una Sèquia. 

• 21 d’octubre, 17h. Salt. Reunió amb la Sra. Elisabeth Riera, regidora de l’Ajuntament de 
Girona, que sol·licita informació sobre el Consorci del Ter. 

• 22 d’octubre, 10h. Salt. Reunió amb la Sra Alba Casals, de valoració de les activitats 
realitzades pel projecte “Salut i Natura a la vora del Ter”. 



 
• 23 d’octubre, 10h. Sarrià de Ter. Reunió amb l’Alcalde Roger Torrent i el regidor Narcís 

Fajula, amb el Sr. Toribio Yun, per l’aplicatiu de la Ruta del Ter.  
• 23 d’octubre, 11h. Sarrià de Ter. Reunió amb l’Alcalde i President del Consorci, Sr. 

Quim Roca amb el Sr. Toribio Yun, per l’aplicatiu de la Ruta del Ter.  
• 23 d’octubre, 12h. Sant Gregori. Despatx quinzenal amb el President del Consorci del 

Ter, Sr. Quim Roca. 
• 25 d’octubre, 11h. Girona. Assistència amb el Sr. Quim Pou, al concurs de pesca 

esportiva del GEiEG, en el marc del Projecte LIFE Potamo Fauna. 
• 26 d’octubre, 13:15h. Girona. Reunió amb el Sr. Àlex Rocas, per diferents qüestions del 

Consorci del Ter (ajuts lleres, pla usos del Ter...). 
• 27 d’octubre, 8:30h. Manlleu. Reunions internes de funcionament del Consorci del Ter a 

la seu administrativa.  
• 27 d’octubre, 9:30h. Vic. Reunió a l’Agència Tributària per l’expedient en relació a l’IVA i 

les factures emeses pel Consorci del Ter, 
• 27 d’octubre, 11h. Manlleu. Reunió amb la Sra. Caterina Riera, per la possibilitat de 

realitzar feines de dinamització de la Ruta del Ter. 
• 28 d’octubre, 8h. Verges. Realització d’una xerrada als alumnes de l’Escola - Institut de 

Verges sobre el rec de l’Estany i del Molí, i del LIFE Potamo Fauna. 
• 28 d’octubre, 10h. Sobrànigues, Sant Jordi Desvalls i Colomers. Inspecció de les obres i 

actuacions de millora de la Ruta del Ter al seu pas per la zona. 
• 28 d’octubre, 11h. Banyoles. Auditoria externa, tècnica i financera, del LIFE Potamo 

Fauna, juntament a tot l’equip tècnic del projecte. 
• 28 d’octubre, 17h. Bescanó. Visita de camp a les actuacions de les basses i el 

seguiment de les tortugues alliberades, dins del LIFE Potamo Fauna. 
• 2 de novembre, 9:30h. Reunió amb l’equip d’arquitectes, despatx d’Olga Felip i Josep 

Camps, juntament a Teia Puigvert, Quim Pou i Robert Mas d’ABM. 
• 3 de novembre, 8:30h. Manlleu. Reunions internes de funcionament del Consorci del 

Ter a la seu administrativa.  
• 4 de novembre, 10h. Girona. Reunió amb el Vice-rector de la Universitat de Girona, 

Sr.Ramon Moreno, per temes de col·laboració amb el Consorci. 
• 5 de novembre, 11h. Sant Jordi Desvalls i Colomers. Senyalització del tram nou de la 

Ruta entre Sobrànigues i Colomers, amb Teia Puigvert i Josep Delàs. 
• 6 de novembre, 11h. Sant Gregori. Inauguració i posterior guiatge, a l’exposició itinerant 

del Projecte LIFE Potamo Fauna. 
• 6 de novembre, 12h. Sant Gregori. Despatx quinzenal amb el President del Consorci del 

Ter, Sr. Quim Roca. 
• 6 de novembre, 13:30h. Celrà. Reunió amb el Sr. Pere Pla i el Sr. Narcís Torra, de Ter-

Gavarres, per a la senyalització de la Ruta del Ter entre Celrà i Flaçà. 
• 9 de novembre, 10h. La Cellera. Reunió, juntament al President i Teia Puigvert, amb 

regidors de La Cellera, pel centre d’interpretació i informació del Pasteral. 
• 9 de novembre, 12h. Susqueda. Reunió Pla d’Usos Ter, amb el Consell C. La Selva, 

Ajuntaments (Susqueda, Osor, St. Hilari, Amer) i Consorci Ter-Brugent. 
• 10 de novembre, 8:30h. Manlleu. Reunions internes de funcionament del Consorci del 

Ter, amb el Secretari del Consorci, a la seu administrativa.  
• 10 de novembre, 18h. Girona. Assistència, en representació del Consorci del Ter, com a 

jurat dels premis del concurs de fotografia naturalista.  
• 11 de novembre, 10h. Girona. Entrevista al programa FEM Girona, sobre el LIFE 

Potamo Fauna i altres qüestions tècniques del Consorci del Ter. 
• 11 de novembre, 11h. Girona. Reunió amb el Sr. Àlex Rocas, ACA, juntament a 

l’Alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Sr. Ramon Roqué. 
• 11 de novembre, 12h. Girona. Reunió tècnica amb el subdirector general de Medi 

Natural, Sr. Jaume Vicens, sobre l’Illa dels Planters i Pla d’Usos del Ter. 
• 13 de novembre, 11h. Salt. Reunió amb la Sra. Alba Casals de l’Associació El Blauet, 

activitats pendents dins el programa “Salut i Natura a la Vora del Ter”. 



 
• 16 de novembre, 7:30h. Girona. Entrevista de Fèlix Martín sobre el LIFE Potamo Fauna 

i el Pla d’Usos del Ter a Catalunya Informació. 
• 16 de novembre, 9h. Girona. Instal·lació de l’exposició del Projecte LIFE Riparia-Ter a 

l’Institut de Santa Eugènia de Girona. 
• 16 de novembre, 12h. Colomers. Inauguració del nou tram de la Ruta del Ter, juntament 

al President, ajuntaments, Consell C., Diputació i Fundació AGBAR. 
• 17 de novembre, 9h. L’Esquirol. Reunió i visita de camp a la futura Ruta de la Riera de 

les Gorgues, amb els Srs. Miquel Viella i Josep Alboquers.  
• 17 de novembre, 12:30h. Manlleu. Reunions internes de funcionament del Consorci del 

Ter, amb el Secretari del Consorci, a la seu administrativa.  
• 18 de novembre, 18h. Vídeoconferència des de Mèxic amb Sr. Dani Córdoba, 

responsable de l’empresa CoEsport, per l’edició 2016 del Repte del Ter. 
• 19 de novembre, 11h. Salt. Reunió de traspàs d’informació de la Ruta del Ter amb la 

Sra. Ester Batlle i la Sra. Caterina Riera.  
• 20 de novembre, 12h. Sant Gregori. Despatx quinzenal amb el President del Consorci 

del Ter, Sr. Quim Roca. 
• 20 de novembre, 19h. Girona. Acte de lliurament de premis del Concurs de fotografia 

naturalista, juntament al President, entre els quals, la Categoria “Ter”. 
• 23 de novembre, 11:30h. Gurb. Visita amb el Regidor de Medi Ambient de Gurb, Sr. 

Pere Miralpeix, a les actuacions de reparació del pont sobre el Gurri a la Ruta del Gurri. 
• 23 de novembre, 12:30h. Gurb. Visita amb el Regidor de Gurb, Sr. Pere Miralpeix, al 

Director de la planta de Llet Pascual de Gurb, per a buscar recolzament per al Consorci. 
• 23 de novembre, 13h. Vic. Consell Comarcal d’Osona, amb el Sr. Ramon Compte, per 

la targeta d’administració electrònica EACAT dels nous càrrecs del Consorci del Ter. 
• 24 de novembre, 8:30h. Manlleu. Reunions internes de funcionament del Consorci del 

Ter, amb el Secretari i l’Interventor del Consorci, a la seu administrativa.  
• 25 de novembre, 12h. Sant Jordi Desvalls. Reunió amb l’alcalde per la col·locació dels 

nous cartells de la Ruta del Ter a Sobrànigues. 
• 25 de novembre, 13:30. La Bisbal. Reunió amb la Sra. Sandra Bartomeus, el President 

del Consell C., Sr. Joan Català, i els Srs. Josep Lòpez i Jaume Fontdevila, Ruta del Ter. 
• 26 de novembre, 9h. Girona. Assistència a la Jornada sobre espècies invasores 

organitzada per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
• 27 de novembre, 11:30h. Girona. Xerrada a la Facultat de Ciències de la Universitat de 

Girona, sobre voluntariat ambiental en el marc del Consorci del Ter. 
• 27 de novembre, 12:45h. Girona. Reunió amb la degana de Ciències Sra. Victòria 

Salvadó, i la Sra. Roser Maeso, de la UdG, per pràctiques en empresa d’estudiants. 
• 27 de novembre, 13:30h. Girona. Reunió amb la Sra. Anna Romaní, pel projecte 

Biodiversa on col·labora en Consorci del Ter. 
• 30 de novembre, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Ramon Paris, d’una empresa interessada 

en la realització de temes de comunicació i orientació per GPS. 
 

20.- INFORMACIONS DIVERSES: 
 
Informacions diverses sobre projectes, propostes i altres qüestions de funcionament del 
Consorci del Ter:  
 

• Aprovació estatuts: El secretari explica l'estat de tramitació de la modificació estatutària 
• Nou fulletó de la Ruta del Ter. El gerent comenta que hi ha la possibilitat que des del Patronat 

de Turisme i la Diputació es realitzi una edició de fulletons a cost zero i entén que és una molt 
bona oportunitat no només per evitar costos al Consorci sinó també perquè l'edició que en 
faran serà molt important. 

• Dates dels futurs consells de govern 2016. Es considera necessari determinar el lloc on es 
voldran realitzar els propers consells de govern. Al respecte es realitzen diferents oferiments, 
com és el cas de Verges, Torroella, entre d'altres.  



 
• Banderoles dels rius Ter. Es proposaria a diferents ajuntaments que col·loquessin banderoles 

als diferents ponts que tenen en el municipi. Al respecte s'enviarà una carta. 
• Sol·licitud d'un AODL. El Servei d'Ocupació de Catalunya va denegar la sol·lictud realitzada per 

part del Consorci, en aquest sentit es mirarà de parlar amb el Servei d'Ocupació de Catalunya 
per tal que a la propera convocatòria es pugui tornar a sol·licitar atès que es considera del tot 
necessari comptar amb aquest suport econòmic. 

• Pla d'Usos del Ter. Es tractaria de fer un Pla per regular els usos i es va ffer una reunió amb els 
diferents municipis, per tal que el Consorci fos el gestor, i d'aquesta manera es redactaria un 
Pla d'Usos que hauria de ser aprovat per l'assemblea i pels municipis afectats i un cop 
realtizades les  aprovacions s'elevaria a l'Agència Catalana de l'Aigua que efectuaria l'aprovació 
definitiva i delegaria la gestió al Consorci del Ter. Pel què afecta a la previsió de calendari es 
redactaria el Pla d'usos l'any vinent i de cara al 2017 es procediria a la seva aprovació. 

  
 

21.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Es presenta per caràcter d’urgència, que és justificada atenent que no es preveu cap Consell de 
Govern fins l’any vinent. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI DEL TER PEL 
TRÀMIT D’URGÈNCIA A INCLOURE A LA SESSIÓ DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2015 
 
Motivació 
Vist que l'article 1 del Reial Decret 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdti en el pressupost de l'Estat i s'adopten mesures en matèria 
d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat de data 12 de 
setembre de 2015, preveu: 
 
"1. Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, 
abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario 
cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de 
percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes 
de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y 
límites establecidos en el presente artículo. 
 
2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir 
por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, serán 
las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 48 días de la paga extraordinaria, paga 
adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos 
casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria 
y adicional de diciembre de 2012, los 48 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días 
que hubiera correspondido. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y 
pagas adicionales que corresponde a 48 días, o cifra inferior, se realizará, en el caso del personal 
funcionario o estatutario, conforme a las normas de función pública aplicables en cada 
Administración, o, en el caso del personal laboral, a las normas laborales y convencionales, 
vigentes en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas. 
 
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el apartado 5 
del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por no contemplarse en su régimen 
retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al año, serán las 
equivalentes a un 26,23 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del mencionado 
precepto. 



 
 
Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por estos 
mismos conceptos y periodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial u otras 
actuaciones. 
 
3. Cada Administración pública abonará, las cantidades previstas en este artículo dentro del 
ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su situación económico financiera lo hiciera posible. De no 
permitirlo su situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer 
ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita. 
En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a la que 
le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga adicional de 
complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, cada Administración 
podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo que le hubiera correspondido 
hacer efectiva en diciembre de 2012. 
4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en este artículo minorarán el alcance 
de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 
de julio."  
 
Atès que el Consorci del Ter, en aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb l'abast i els 
límits establerts en l'article 1 del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, va retenir la 
quantitat equivalent a la paga extra del mes de desembre de 2012. 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Procedir a donar compliment al Reial Decret Llei 10/2015, i satisfer una retribució de 
caràcter extraordinari, l'import de la qual serà l'equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports 
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com la 
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes 
de desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
a garantir l'estabilitat pressupostària i de forment de la competitivitat, amb l'abast i els límits 
establerts en l'article 1 del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre. 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
22.- PRECS I PREGUNTES 
La senyora Marta Guillaumes Pibernat demana si s'ha de fer alguna cosa en relació al cabal 
ecològic del Ter. Respon a la pregunta formulada el gerent senyor Feliu Ponç Latorre que explica 
que de cara a l'any vinent es farà el tema de les banderoles i que creu que ja és una reivindicació 
per a la reclamació del cabal ecològic del Ter, i que si bé és cert que els últims anys hi ha hagut 
un millor cabal, creu que seria un bon moment per parlar-ne atès que no hi ha sequera, i 
normalment quan hi ha sequera la situació s'agreuja i no considera que sigui el millor moment. Al 
respecte, la senyora Guillaumes considera que seria interessant conèixer el retorn del 
subministrament d'aigua a la major part de Catalunya i que per tan caldria una reivindicació a 
nivell comarcal. 
 
I no havent més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a l’hora indicada en l’encapçalament de 
l’acta. 

 
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 3 de desembre de 2015. I 



 
perquè així consti, estenc aquesta acta, amb el vist i plau del President, Il·lustríssim senyor 
Joaquim Roca Ventura, en la data i en el lloc indicats en l'encapçalament. 

 
 
 
 
         Vist i plau, 
 
 
 

 
Gerard Soldevila i Freixa     Joaquim Roca Ventura 
Secretari       President 
 



 

 
 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió  
Lloc: Ajuntament de Sant Gregori 
Data: 11 de febrer de 2016 
Hora inici:16:00 hores 
Hora final: 17:45 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
 
Assistents 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Joaquim Roca Ventura  
Ajuntament de Manlleu: Sr. Àlex Garrido Serra, Vicepresident Primer 
Ajuntament de les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo, Vicepresident Segon 
Ajuntament de Salt: Sra. Marta Guillaumes Pibernat, Vocal 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Pere Lluís García Palou, Vocal 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joaquim Colomer Cullell, Vocal. 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs Feixas, Vocal 
Ajuntament de Setcases: Sr. Carlos Fernández Amer 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Sandra Bartomeus Vicens, Vocal 
 
 
Absents amb justificació 
Ajuntament de Girona: Sr. Carles Ribas Gironès, Vicepresident Tercer 
Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm: Joan Ramon Veciana 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Ramon Roqué  Riu, Vocal.  
Ajuntament de Verges: Sr. Ignasi Sabater Poch, actua com oient habilitat especialment 
pel Consell de Govern. 
 
 
Absents sense justificació 
Cap 
 
Gerent 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 
 
Assisteix també el senyor Narcís Sastre, Coordinador de Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Girona com a convidat. 
 

 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta del Consell de Govern del dia 3 de desembre de 2015 
2. Ratificació de Decrets de Presidència 
3. Adhesió a l’acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de 

l’Ajuntament de Girona  
4. Aprovació del Conveni entre el Consorci del Ter i el Consorci de les Vies Verdes de 

Girona per a la promoció conjunta del territori 
5. Aprovació del Conveni entre el Consorci del Ter i el Consell Comarcal del Baix 

Empordà per al manteniment de la Ruta del Ter al seu pas per aquesta comarca 
6. Aprovació de l’inici dels treballs per a la redacció del Pla d’Usos del riu Ter i afluents 
7. Acord referent a la revisió dels clavaris dels comptes bancaris del Consorci  
8. Aprovació de la proposta i calendari d’activitats del Consorci del Ter per a l’any 2016 



 

9. Aprovació del manual per a la facturació electrònica del Consorci del Ter 
10. Ratificació de les al·legacions a l’ACA en relació al Pla de Gestió del Risc 

d’Inundació del districte de conca fluvial de Catalunya 
11. Informe de Gerència 
12. Informacions diverses (Informacions diverses sobre projectes i altres qüestions de 

funcionament del Consorci del Ter:  
 

a. Campanya +H2O TER als ponts del Ter 
b. Millora Ruta del Ter (Saderra, Medinyà – Cervià, Sant Gregori) 
c. Nou fulletó Ruta del Ter 
d. Inici obres creació d’aiguamolls Life Potamo Fauna a Flaçà 
e. Nou espai FEDER El Pasteral 
f. Camps de treball estiu 2016 a Sant Gregori i Salt 
g. Estudiant en pràctiques UdG (Ruta del Ter i activitats) 
h. Local informatiu al Pasteral 
i. Novetats ajuts empreses (Medichem, Gas Natural, Llet Pascual, Panini, etc.) 
 

13. Mocions o temes per urgència 
14. Precs i preguntes 

 
El gerent del Consorci, Ponç Feliu, 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. Sant Gregori, 3 de desembre de 2015” i que recull la informació relativa a cada 
punt de l’ordre del dia.  
 
 
2.- RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA DINS DEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 3 DE DESEMBRE DE 2015 I EL 10 DE FEBRER DE 2016 
 
El Consell de Govern ha de ratificar els Decrets de Presidència signats pel President Sr. Joaquim 
Roca i Ventura, corresponents al període entre el 3 de desembre de 2015 i el 10 de febrer de 
2016, que s’adjunten a continuació. 
 
2.1-  Resolució presidència 21 de desembre de 2015 
 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del Ter 
(antic Consorci Alba-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/2015/14 per un import brut de 
4.041,37 euros (Import líquid : 4.041,37  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. 

 



 



 



 

2.2-  Resolució presidència 21 de desembre de 2015 
 
Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del Ter 
(antic Consorci Alba-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/2015/15 per un import brut de 
772,03 euros (Import líquid : 772,03  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. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 

2.3-  Resolució presidència 22 de desembre de 2015 
 
 

Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del Ter 
(antic Consorci Alba-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/2015/10 LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091)...... 15.212,03  euros 
 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 

2.4-  Resolució presidència 28 de desembre de 2015 
 

Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del Ter 
(antic Consorci Alba-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/2015/11.....................................................................................10.664,06 euros 
 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 



 

 
 
2.5-  Resolució presidència 31 de desembre de 2015 

 
Motivació 
En sessió del Consell de Govern de data 11 de febrer de 2015 es va aprovar la devolució de part 
de la paga extra corresponent al desembre de 2012 en compliment de la Resolución de 29 de 
diciembre de 2014, conjunta de las Secretarias de Estado de Presupuestos y Gastos de la 
Administraciones Públicas, por la que se dictan  instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del 
sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014, de 
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015. 
 
En data 3 de desembre de 2015, el Consell de Govern va adoptar l’acord referent a la devolució d’una altra 
part de la paga extra del desembre de 2012, donant compliment al Reial Decret Llei 10/2015, i satisfer 
una retribució de caràcter extraordinari, amb l'abast i els límits establerts en l'article 1 del Reial 
Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre. 
 
D'acord amb la legislació vigent, el  Consorci del Ter, podrà aprovar dins de l'exercici 2016, una 
retribució de caràcter extraordinari, l'import del qual serà l'equivalent a les quanties que encara no 
han estat recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la 
supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional del complement específic o 
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del 
Reial Decret llei 20/2012, de 12 de juliol, per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, amb l'abast i els límits establerts a la disposició addicional dotzena de la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2016. 
 
Atès que fins a la data els empleats públics del Consorci del Ter no han percebut cap de les 
quantitats esmentades amb anterioritat; 
 
Pel què fa al còmput de la paga extra del mes de desembre de 2012, tal i com consta en 
l’expedient és la següent: 

 
Empleat públic Import 
Ponç Feliu Latorre 2.442,91 euros 
Lídia Traveria Riba 842,53 euros 
Anna Serra Carbó 1.260,45 euros 
Maria Teresa Puigvert Picart 1.449,53 euros 

 
Atès que la confecció de les nòmines es realitzen des de l’Ajuntament de Girona, és procedent 
comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament als efectes que procedeixin a satisfer els imports 
corresponents. 
 
Per tot això, s’emet la següent resolució, 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Procedir a retornar la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 als empleats 
del Consorci del Ter d’acord amb les quantitats següents: 

 
Empleat públic Import 
Ponç Feliu Latorre 2.442,91 euros 
Lídia Traveria Riba 842,53 euros 
Anna Serra Carbó 1.260,45 euros 
Maria Teresa Puigvert Picart 1.449,53 euros 

 
 



 

Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona per tal de que procedeixi a 
satisfer les quantitats esmentades amb anterioritat en concepte de la paga extra del mes de 
desembre de 2012. 
 
Tercer. Elevar aquesta resolució al Consell de Govern als efectes que sigui ratificada. 
 
Ho mana i ho signa, el President del Consorci del Ter, senyor Joaquim Roca i Ventura a 
Manlleu el dia 31 de desembre de 2015, de la qual cosa com a secretari en dono fe. 

 
 

2.6-  Resolució presidència 31 de desembre de 2015 
 

Motivació 
En data 16 de desembre de 2015 el senyor Ponç Feliu i Latorre, empleat d’aquest Consorci, va 
sol·licitar realitzar la dedicació laboral d’un total de 32,5 hores a la setmana (6,5 hores diàries) de la 
seva jornada laboral a partir del dia 1 de gener de 2016 
 
Atès que en data 28 d’agost de 2015, el seu fill va complir els sis anys, es va concedir la reducció de 
jornada sol·licitada pel senyor Feliu Ponç Latorre. Amb aquesta reducció la jornada del senyor Feliu 
va passar a ser de 30 hores setmanals, passant a percebre la quantitat equivalent al 80% de la 
retribució assignada pel seu lloc de treball. 
 
Atès que la nova jornada que es proposa compleix amb les necessitats del Consorci, i per tant es 
considera procedent que el senyor Feliu passi a realitzar 32,5 hores setmanals que impliquen el 
86,67% de la jornada i percebi econòmicament el seu equivalent. 
 
Vist el què disposa l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques al servei de les 
administracions de públiques de Catalunya, en la seva redacció donada per l’article 97 de la Llei 
5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics; 
 
Atès que no genera cap tipus de dificultat en la prestació del servei i que compleix els requisits 
establerts per la Llei; 
 
Ateses les facultats que legalment m’han estat atorgades en virtut dels estatuts vigents del Consorci 
del Ter, s’emet la següent, 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Concedir, amb efectes del dia 11 de gener de 2016, la jornada sol·licitada pel senyor Feliu 
Ponç Latorre. Amb aquesta nova jornada del senyor Feliu passa a ser de 32,5 hores setmanals, 
passant a percebre la quantitat equivalent al 86,67% de la retribució assignada pel seu lloc de treball. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució al senyor Feliu pel seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona com a ens d’adscripció del Consorci 
del Ter i en virtut de la delegació efectuada per a la gestió de les nòmines. 
 
Ho mana i ho signa el president del Consorci del Ter, senyor Joaquim Roca i Ventura a Manlleu el dia 
trenta-un de desembre de dos mil quinze. 

 
 

2.7-  Resolució presidència 31 de desembre de 2015 
 

VIST l’expedient de generació de crèdit al pressupost de despeses en el vigent pressupost del 
Consorci, nº 10/2015. 



 

CONSIDERANT que, segons l’informe d’Intervenció, l’expedient acompleix el que disposa la 
legislació vigent al respecte. 
 
En ús de les atribucions que m’atorga la normativa vigent, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de generació de crèdit al pressupost de despeses del Consorci del 
Ter (antic Consorci Alba-Ter) nº 10/2015, que es detalla seguidament i que es finança amb nou 
compromís d'ingrés no tributari: 

Generació de crèdit 
 
920 13000   Retribucions bàsiques personal laboral fix  2.442,91 euros 
920 13100   Retribucions personal laboral temporal 3.552,51 euros 
 Total increment pressupost de despeses                       5.995,42 euros 

Recursos financers 
 
48000 Fundación Biodiversidad  5.995,42 euros 
Total recursos financers  5.995,42 euros 
 
Segon.- Declarar l’executivitat d’aquesta resolució des del mateix moment de la seva aprovació, 
tal com especifiquen les bases d’execució del pressupost del Consorci del Ter (antic Consorci 
Alba-Ter). 
 
Així ho mana i signa el president, senyor JOAQUIM ROCA VENTURA, davant meu, el secretari, 
que en dona fe. 

 
 

2.8-  Resolució presidència 31 de desembre de 2015 
 

Motivació  
Atès que és necessari efectuar pagaments corresponents al funcionament del Consorci del Ter 
(antic Consorci Alba-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/2015/16 per un import brut de 
3.944,33 euros (Import líquid : 3.563,33 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. 

 



 



 

2.9-  Resolució presidència 4 de gener de 2016 
 

Motivació 
Vist que en data 23 de juliol de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses i el Consorci del Ter, per a l’execució de les actuacions de millora 
al tram de la Ruta del Ter al seu pas pel terme municipal de Sant Joan de les Abadesses; 
 
D’acord amb el conveni signat, el Consorci del Ter seria l’òrgan executor, si bé el beneficiari de 
l’obra i que tenia interès en la seva realització fou l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, 
motiu pel qual i per tal d’evitar tensions de tresoreria al Consorci efectuaria una bestreta a favor 
del Consorci a fi de poder satisfer als proveïdors i contractistes l’import de les factures. En efecte, 
el pacte tercer del citat conveni estableix: “Atès que l’execució d’aquesta obra per part del 
Consorci Alba-Ter, finançada per part del PUOSC suposa una càrrega financera de dificultos 
assumpció per part del consorci Alba-Ter, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses avançarà 
la totalitat de l’iimport de la factura corresponent a la millora del tram esmentat al Consorci Alba-
Ter en el moment que calgui fer efectius els abonaments de l’esmentada factura als proveïdors, 
amb fins a un màxim de 41.000 €. Posteriorment, el Consorci Alba-Ter retornarà a l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses la totalitat d’aquesta quantitat aportada per part de la Generalitat 
de Catalunya a través del PUOSC, el mateix dia que aquest import sigui ingressat al Consorci 
Alba-Ter.” 
 
Atès que en data 28 d’abril de 2014, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va efectuar una 
bestreta per import de 36.996,43 euros a favor del Consorci del Ter, i atès que la Generalitat de 
Catalunya en data 29 de desembre de 2015 va ingressar la quantitat de 34.987,35 euros 
referents al PUOSC i en concepte de subvenció per a l’execució del projecte de les actuacions de 
millora al tram de la ruta del Ter al seu pas pel terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. 
 
Vist que és del tot necessari donar compliment al conveni esmentat i per tant procedir a la 
devolució de l’import ingressat per part de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en 
concepte de bestreta, a l’haver rebut l’ingrés per part de Generalitat de Catalunya; 
 
En virtut de les facultats que legalment m’han estat conferides en virtut dels propis estatuts 
reguladors del Consorci del Ter, s’emet la següent, 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Procedir a la devolució de l’import de 36.996,43 euros a favor de l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses, donant compliment a allò establert en el conveni de data 23 de juliol de 
2012 signat entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Consorci del Ter, per a 
l’execució de les obres de millora al tram de la Ruta del Ter al seu pas pel terme municipal de 
Sant Joan de les Abadesses. 
 
Segon. Donar per finalitzat el conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el 
Consorci del Ter en compliment de les seves obligacions. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pel seu 
coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci del Ter. 
 
 
2.10-  Resolució presidència 25 de gener de 2016 

 
 Motivació 
Vist el què disposa l'apartat segon de l'article 19 i l'article 23 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, 
General de Pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2016, que preveu que les retribucions del 



 

personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1 per 
cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2015, en els termes d'homogeneïtat pels dos 
períodes de comparació, tant pel què respecte als efectius de personal com a l'antiguitat del 
mateix.  
 
Vist que la gestió de les nòmines està delegada a l’Ajuntament de Girona, és procedent trametre 
aquesta resolució als efectes de donar-ne compliment.  

 
Disposició  

 
El president resol:  

 
Primer. Disposar que en aplicació dels preceptes anteriorment esmentats es procedeixi a 
incrementar les retribucions del personal al servei del Consorci del Ter en un 1 per cent.  
 
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent.  
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució a la pròxima Assemblea que es celebri als efectes de 
control i fiscalització de la Presidència. 

 
 

2.11-  Resolució presidència 25 de gener de 2016 
 

Motivació  
El Repte del Ter és una activitat esportiva, organitzada pel Consorci del Ter (ens que agrupa 60 
municipis i 5 Consells Comarcals de la conca del riu Ter) a través de CoEsport, amb la finalitat de 
recórrer la totalitat del curs del riu des del seu naixement a Ulldeter (Setcases) fins a la seva 
desembocadura a Torroella de Montgrí - l’Estartit, tot seguint la Ruta del Ter. Aquesta ruta 
(www.rutadelter.cat) fou creada pel Consorci del Ter fa 9 anys, i és una eina de desenvolupament 
turístic i econòmic que vertebra tot aquest territori.  
 
A través d’aquesta activitat esportiva, a més de promoure l’esport, es pretén donar a conèixer la 
Ruta del Ter, i el conjunt d’aquests municipis que anem trobant al llarg dels més de 200 
quilòmetres, distància total que serà recorreguda durant aquesta cursa, al llarg del dissabte dia 2 
o 9 de juliol de 2016.  
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Sol•licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona, per un import de 3.500,00 euros, la 
qual té com a objecte la col•laboració entre ambdós organismes per a dur a terme el Repte del 
Ter III edició, d’acord amb els estatuts i objectius del Consorci del Ter. 
 
Segon. Autoritzar a Ponç Feliu Latorre, gerent del Consorci del Ter, a sol•licitar la subvenció. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 
 

2.12-  Resolució presidència 25 de gener de 2016 
 

Motivació  
El Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter local, associativa i voluntària, dotada de 
personalitat jurídica pròpia, amb la finalitat de donar suport als ajuntaments consorciats de les 
ribes del Ter i el Freser, fomentar la sensibilització, l’educació ambiental i la recerca, i endegar 

 

http://www.rutadelter.cat/


 

nous projectes per conèixer, cohesionar i desenvolupar el territori que configura la conca fluvial 
del riu Ter. 
 
El Consorci té com a finalitat el desenvolupament d'aquest territori, a través de projectes de 
recuperació i revalorització del patrimoni cultural fluvial, de projectes de protecció i divulgació del 
patrimoni natural i d'accions de promoció econòmica vinculada al turisme (com és la Ruta del 
Ter) pel conjunt de municipis de la conca del Ter.  
Per a dur a terme aquest conjunt d'accions, el Consorci realitza activitats de sensibilització i 
educació ambiental adreçades al públic en general, amb la finalitat de "Viure el Riu". És a dir, 
activitats que permetin descobrir l'entorn proper (tallers de plantes medicinals, anellament d'aus, 
passejades en bicicleta per la Ruta del Ter / Gurri, passejades nocturnes, etc...), per gaudir-lo i 
sentir-lo com un espai valuós i que mereix ser gestionat i preservat, des de la Diputació de 
Barcelona sempre s’ha col•laborat activament en les activitats i projectes del Consorci del Ter a 
la comarca d'Osona, i per aquesta raó es creu oportú sol•licitar una subvenció per al finançament 
d'aquestes activitats de sensibilització i educació ambiental "VIURE EL RIU" Osona per a l’any 
2016. 
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Sol•licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona, per un import de 2.500,00 euros, la 
qual té com a objecte la col•laboració entre ambdós organismes per a dur a terme les actuacions 
de sensibilització i educació ambiental "VIURE EL RIU" Osona, d’acord amb els estatuts i 
objectius del Consorci del Ter. 
 
Segon. Autoritzar a Ponç Feliu Latorre, gerent del Consorci del Ter, a sol•licitar la subvenció. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 
 

2.13-  Resolució presidència 26 de gener de 2016 
 

Motivació  
El Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter local, associativa i voluntària, dotada de 
personalitat jurídica pròpia, amb la finalitat de donar suport als ajuntaments consorciats de les 
ribes del Ter i el Freser, fomentar la sensibilització, l’educació ambiental i la recerca, i endegar 
nous projectes per conèixer, cohesionar i desenvolupar el territori que configura la conca fluvial 
del riu Ter. 
 
El Consorci té com a finalitat el desenvolupament d'aquest territori, a través de projectes de 
recuperació i revalorització del patrimoni cultural fluvial, de projectes de protecció i divulgació del 
patrimoni natural i d'accions de promoció econòmica vinculada al turisme (com és la Ruta del 
Ter) pel conjunt de municipis de la conca del Ter. Per a dur a terme aquest conjunt d'accions, 
bona part de les quals són gràcies a projectes europeus cofinançats per part dels recursos propis 
aportats per ens locals i supralocals, compta amb un equip tècnic pluridisciplinar i amb un òrgan 
de govern amb representants de diferents Ajuntaments del territori que engloba l'àmbit del 
Consorci. Des de la Diputació de Barcelona sempre s’ha col•laborat activament en les activitats i 
projectes del Consorci del Ter a la comarca d'Osona, i per aquesta raó es creu oportú sol•licitar 
una subvenció per al finançament propi del Consorci per a l’any 2016. 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Sol•licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona, per un import de 10.000,00 euros, 
la qual té com a objecte la col•laboració entre ambdós organismes per a dur a terme els diferents 
projectes i activitats ordinàries d’aquest, d’acord amb els estatuts i objectius del Consorci del Ter. 
 



 

Segon. Autoritzar a Ponç Feliu Latorre, gerent del Consorci del Ter, a sol•licitar la subvenció. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 
 

2.14-  Resolució presidència 26 de gener de 2016 
 
Motivació  
El Repte del Ter és una activitat esportiva, organitzada pel Consorci del Ter (ens que agrupa 60 
municipis i 5 Consells Comarcals de la conca del riu Ter) a través de CoEsport, amb la finalitat de 
recórrer la totalitat del curs del riu des del seu naixement a Ulldeter (Setcases) fins a la seva 
desembocadura a Torroella de Montgrí - l’Estartit, tot seguint la Ruta del Ter. Aquesta ruta 
(www.rutadelter.cat) fou creada pel Consorci del Ter fa 9 anys, i és una eina de desenvolupament 
turístic i econòmic que vertebra tot aquest territori.  
 
A través d’aquesta activitat esportiva, a més de promoure l’esport, es pretén donar a conèixer la 
Ruta del Ter, i el conjunt d’aquests municipis que anem trobant al llarg dels més de 200 
quilòmetres, distància total que serà recorreguda durant aquesta cursa, al llarg del dissabte dia 2 
o 9 de juliol de 2016.  
 
Disposició 
El President resol: 
 
Primer. Sol•licitar una subvenció a la Diputació de Girona, per un import de 3.500,00 euros, la 
qual té com a objecte la col•laboració entre ambdós organismes per a dur a terme el Repte del 
Ter III edició, d’acord amb els estatuts i objectius del Consorci del Ter. 
 
Segon. Autoritzar a Ponç Feliu Latorre, gerent del Consorci del Ter, a sol•licitar la subvenció. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 
2.15-  Resolució presidència 26 de gener de 2016 

 
Motivació 
El Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter local, associativa i voluntària, dotada de 
personalitat jurídica pròpia, amb la finalitat de donar suport als ajuntaments consorciats de les 
ribes del Ter i el Freser, fomentar la sensibilització, l’educació ambiental i la recerca, i endegar 
nous projectes per conèixer, cohesionar i desenvolupar el territori que configura la conca fluvial 
del riu Ter. 
 
El Consorci té com a finalitat el desenvolupament d'aquest territori, a través de projectes de 
recuperació i revalorització del patrimoni cultural fluvial, de projectes de protecció i divulgació del 
patrimoni natural i d'accions de promoció econòmica vinculada al turisme (com és la Ruta del 
Ter) pel conjunt de municipis de la conca del Ter. Per a dur a terme aquest conjunt d'accions, 
bona part de les quals són gràcies a projectes europeus cofinançats per part dels recursos propis 
aportats per ens locals i supralocals, compta amb un equip tècnic pluridisciplinar i amb un òrgan 
de govern amb representants de diferents Ajuntaments del territori que engloba l'àmbit del 
Consorci. Des de la Diputació de Girona sempre s’ha col•laborat activament en les activitats i 
projectes del Consorci del Ter, i per aquesta raó es creu oportú sol•licitar una subvenció per al 
finançament propi del Consorci per a l’any 2016. 
 
Disposició 
El President resol: 
 

http://www.rutadelter.cat/


 

Primer. Sol•licitar una subvenció a la Diputació de Girona, per un import de 22.500,00 euros, la 
qual té com a objecte la col•laboració entre ambdós organismes per a dur a terme els diferents 
projectes i activitats ordinàries d’aquest, d’acord amb els estatuts i objectius del Consorci del Ter. 
 
Segon. Autoritzar a Ponç Feliu Latorre, gerent del Consorci del Ter, a sol•licitar la subvenció. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
 
2.16-  Resolució presidència 3 de febrer de 2016 
 
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/2016/1.....................................................................................70.796,56 euros 
 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als 
efectes de control i fiscalització de la Presidència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 

 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Únic. Ratificar les resolucions de presidència transcrites en aquesta acta. 
 
 
Deliberacions 
El president i el gerent del Consorci exposen les factures més significatives dels diferents llistats 
de factures transcrites en aquesta acta. Per altra banda i en relació a la Resolució de Presidència 
de data 31 de desembre de 2015 referent a la paga extra de 2012 s’explica la diferent normativa 
aplicable i la necessitat d’adoptar una resolució. 
 
Pel què fa a la resolució de data 4 de gener de 2016, el President comenta que l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses va deixar mitjançant bestreta al Consorci per tal de poder dur a 
terme l’actuació, extrem que va permetre poder disposar de tresoreria i no generar cap problema 
econòmic ni tensions de tresoreria per a l’execució del projecte. Una vegada havent satisfet la 
Generalitat la  subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya s’ha donat compliment al 
conveni signat en data 23 de juliol de 2012. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
3-. ADHESIÓ A L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS 
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA  
 

Motivació 
Fruit de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local, el Consorci del Ter va iniciar un expedient de modificació dels 
estatuts atès que era necessari adscriure el Consorci a un ens territorial. En aquest 
sentit, es va adscriure a l'Ajuntament de Girona, tal i com va aprovar l’Assemblea en data 
2 d’octubre de 2014, ratificant la modificació estatutària per part de tots els ens 
consorciats.  
Des d’aquest moment s’ha realitzat gestions perquè algunes de les qüestions 
administratives del Consorci del Ter s’assimilin a les de l’Ajuntament de Girona, com és 
el cas de les nòmines, les quals són generades per part de l’esmentat ajuntament. És per 
aquest fet que es proposa també que els treballadors del Consorci del Ter basin les 
seves condicions laborals en el conveni laboral vigent per als treballadors de l’Ajuntament 
de Girona, ens al qual el Consorci està adscrit.  
D'acord amb la Resolució de 17 de novembre de 2010 dels Serveis Territorials a Girona 
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya es va ordenar la inscripció de 
l'Acord reguladora de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de 
Girona per al període 2010-2012 (codi de conveni 1702652) al Registre de convenis dels 
Serveis Territorials de Treball a Girona de la Generalitat de Catalunya. 
Atès allò que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el Reial Decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut 
dels Treballadors, i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals, es considera procedent l'adhesió a l'Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Girona 
esmentat amb anterioritat. 



 

Per tot això, i d'acord amb els estatuts reguladors del Consorci del Ter, publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015, i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015, s'emet la següent. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Disposar que les condicions dels empleats públics del Consorci es regiran per 
l'acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de 
Girona publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 30 de novembre de 
2010. 
Segon. Notificar aquesta resolució als empleats del Consorci pel seu coneixement i a 
l'efecte corresponent. 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els acords anteriors. 

 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
4-. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSORCI DE LES VIES 
VERDES DE GIRONA 
 
Motivació 
La Ruta del Ter, itinerari ciclable i senderista que recorre el riu Ter des del seu naixement al 
Ripollès fins a la seva desembocadura al Baix Empordà té, entre molts objectius, el de la 
dinamització del territori. És per aquesta raó que, conscients de la importància del treball en 
xarxa entre diferents administracions, es proposa aprovar un conveni amb el Consorci de les Vies 
Verdes de Girona, ens que gestiona, administra i potencia una important xarxa ciclable i 
senderista a les nostres comarques, amb la finalitat de treballar conjuntament amb un únic 
objectiu.  
 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 150 del Text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveuen expressament la 
possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de 
cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les 
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquest 
règim és extrapolable a l’establiment de col·laboració entre l’administració i els particulars, quan 
tenen per objecte igualment la millora en la gestió dels serveis o de les condicions de 
desenvolupament de les competències amb l’objectiu de la satisfacció de l’ interès general. 
 
En compliment del mateix principi l’art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula la possibilitat 
genèrica (encara que sigui referint-se al supòsit d’acabament convencional dels procediments) 
d’establiment de convenis entre l’administració pública i subjectes sotmesos al dret privat que 
tinguin per objecte “la satisfacció de l’ interès públic”. 
 
L’article 4 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic exclou de la seva aplicació aquells convenis que pugui concertar 
l’administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat. L’article 25 del mateix 



 

text legal estableix amb caràcter general que les administracions públiques podran incloure als 
seus contractes (i per extensió als convenis subscrits) els contractes, pactes i condicions que 
tinguin per convenient sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídics o 
als principis de la bona administració.   
 
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la seva 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local atribueix com a competència pròpia la informació i promoció de l’activitat 
turística d’interès i àmbit local, així com també la competència pròpia en matèria de medi 
ambient, sense perjudici de les demés competències pròpies que han estat atorgades a 
l'administració local. En el mateix sentit s’expressa l’article 66 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
La competència per a l'aprovació del conveni objecte d'aquesta resolució recau al Consell de 
Govern del Consorci en virtut d'allò establert en l'article 13.j) dels estatuts reguladors publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015; 
 
Per tot això, s'emet la següent 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar l’esmentat conveni entre el Consorci del Ter i el Consorci de les Vies Verdes de 
Girona que es transcriu a continuació: 

REUNITS 
 
D’una banda el CONSORCI DEL TER, amb CIF P0800060F, representat pel seu president,  Sr. Joaquim Roca i Ventura, 
autoritzat per aquest acte de conformitat amb el que disposen els arts. 11.3 i 18.c dels Estatuts del Consorci del Ter, i 
d’acord amb el seu nomenament com a president del Consorci adoptat a l’Assemblea General de 30 de setembre de 2015, 
assistit pel secretari, Sr. Gerard Soldevila i Freixa. 
 
I d’altra part, Sr. ALBERT GÓMEZ CASAS, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació de Girona el 15 de juliol de 2015 i en virtut de les facultat conferides per acord de l’Assemblea General de 
29 de setembre de 2015 amb CIF P1700047B, assistit pel secretari, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas 
 
Actuen en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat per 
fer-ho, i 
 
 
MANIFESTEN 
 
Que el Consorci de les Vies Verdes de Girona, aporta elements bàsics per a la configuració d’una oferta estructurada en 
l’àmbit del Turisme Natura Actiu a la Costa Brava o el Pirineu de Girona, i manifesta en conseqüència el seu interès per a 
iniciar accions de col·laboració amb el Consorci del Ter  
 
Que el Consorci del Ter és un organisme format per 60 ajuntaments de les nostres comarques que promou, entre altres 
projectes, la Ruta del Ter, un eix ciclable i senderista que permet recórrer la totalitat del riu Ter entre el seu naixement i la 
seva desembocadura i manifesta l’interès en treballar conjuntament amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
  
Reconeixent-se capacitat suficient i necessària, ambdues parts acorden regular aquesta incorporació en base a les 
següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primer. L’objecte del present conveni és formalitzar les accions de col·laboració entre el Consorci de les Vies Verdes de 
Girona i el Consorci del Ter. Ambdues institucions es comprometen a treballar conjuntament per a millorar els traçats 
actuals de les vies verdes de Girona, la Ruta Pirinexus i la Ruta del Ter, en aquells espais on siguin coincidents (Vall de 
Camprodon, municipis com els de Sant Julià de Ramis i Celrà i la zona del Baix Ter).Aquesta col·laboració es 
desenvoluparà en àmbits diversos com la cerca de subvencions, la defensa d’aquestes millores davant altres 
administracions i en espais de debat i promoció del cicloturisme i el senderisme com a formes de turisme sostenible.  
 
Segon. Consorci de les Vies Verdes de Girona, en la mesura del possible, promourà dintre de les seves accions de 
comunicació i promoció, els productes, materials i accions de comunicació i difusió que realitzi els Consorci del Ter. 
 
Tercer. Consorci de les Vies Verdes de Girona es compromet a:  
Informar puntual i adequadament al Consorci del Ter de les principals accions que realitzi relacionades amb l’edició 
material, realització de noves rutes, assistència a fires i altres accions de promoció relacionades amb aquells àmbits que 
són propis dels dos. També es compromet a subministrar al Consorci del Ter la informació i material gràfic necessari i de 



 

qualitat per elaborar el catàleg de la Ruta del Ter, dins dels termes establerts pel responsable del Consorci del Ter. Així 
mateix, el Consorci de les Vies Verdes de Girona accepta el pas de la Ruta del Ter pels trams on aquesta és coincident 
amb les rutes gestionades per part d’aquest organisme, i a donar permís per a desenvolupar esdeveniments enfocats a la 
promoció del territori, com és el Repte del Ter o altres esdeveniments similars, amb la prèvia notificació del Consorci del 
Ter sobre la data i altres aspectes tècnics del seu desenvolupament. 
 
Quart. El Consorci del Ter es compromet a fer difusió de les accions que durà a terme per a promoure la Ruta del Ter, en 
el marc més ampli de la xarxa de rutes i itineraris que el Consorci de les Vies Verdes de Girona promou i potencia. Així 
mateix, es compromet a col·laborar amb accions, projectes i iniciatives que s’emmarquin en el desenvolupament territorial 
de l’àmbit d’actuació del Consorci del Ter, promogudes per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona. També es 
compromet a col·laborar per realitzar trams nous comuns ciclables al territori, que siguin interès per ambdues parts i a fer-
ne difusió, promoció i altres accions necessàries per a la seva potenciació i dinamització territorial. 
 
Cinquè. Aquest conveni s’inicia en el moment de la seva signatura per ambdues parts, i finalitza al final de l’any natural en 
curs. S’entén que el conveni es prorroga cada any, fins un màxim de quatre anys, a no ser que una de les dues parts 
desitgi finalitzar o alterar el Conveni. En aquest cas, serà necessari un preavís mínim de dos mesos. 
 
Sisè. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran del coneixement i 
de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci de Vies Verdes de Girona pel seu coneixement i a 
l'efecte corresponent. 
 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l'extracte del conveni aprovat. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors, i de forma expressa a signar el conveni objecte d'aquesta resolució. 
 
Deliberacions 
El president i el gerent expliquen que hi ha la voluntat de col·laborar amb el Consorci de Vies 
Verdes atès que hi ha interessos comuns i per això es considera convenient signar un conveni on 
es reguli el marc jurídic. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
5-. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ PER 
AL MANTENIMENT DE LA RUTA DEL TER AL SEU PAS PER LA COMARCA 
 
Motivació 
La Ruta del Ter, itinerari ciclable i senderista que recorre el riu Ter des del seu naixement al 
Ripollès fins a la seva desembocadura al Baix Empordà, transcorre per camins de diferent 
tipologia, la majoria dels quals són públics. No obstant, en alguns trams requereix que siguin 
mantinguts, raó per la qual es proposa, després d’haver realitzar diferents reunions i gestions 
amb el seu President i tècnics de les àrees corresponents, que els trams de la Ruta del Ter que 
estan inclosos a la comarca del Baix Empordà (entre Colomers i Torroella de Montgrí – l’Estartit, 
per ambdues ribes fluvials –marge esquerra i marge dret-) siguin incorporats a la xarxa 
cicloturista del Baix Empordà. Aquest fet, a més, suposa que aquests camins seran mantinguts 
(senyalització, ferm, desbrossades periòdiques), per part del Consell Comarcal del Baix 
Empordà.  
 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 150 del Text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveuen expressament la 
possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de 
cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les 
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquest 
règim és extrapolable a l’establiment de col·laboració entre l’administració i els particulars, quan 



 

tenen per objecte igualment la millora en la gestió dels serveis o de les condicions de 
desenvolupament de les competències amb l’objectiu de la satisfacció de l’interès general. 
 
En compliment del mateix principi l’art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula la possibilitat 
genèrica (encara que sigui referint-se al supòsit d’acabament convencional dels procediments) 
d’establiment de convenis entre l’administració pública i subjectes sotmesos al dret privat que 
tinguin per objecte “la satisfacció de l’interès públic”. 
 
L’article 4 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic exclou de la seva aplicació aquells convenis que pugui concertar 
l’administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat. L’article 25 del mateix 
text legal estableix amb caràcter general que les administracions públiques podran incloure als 
seus contractes (i per extensió als convenis subscrits) els contractes, pactes i condicions que 
tinguin per convenient sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídics o 
als principis de la bona administració.   
 
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la seva 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local atribueix com a competència pròpia la informació i promoció de l’activitat 
turística d’interès i àmbit local, així com també la competència pròpia en matèria de medi 
ambient, sense perjudici de les demés competències pròpies que han estat atorgades a 
l'administració local. En el mateix sentit s’expressa l’article 66 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
La competència per a l'aprovació del conveni objecte d'aquesta resolució recau al Consell de 
Govern del Consorci en virtut d'allò establert en l'article 13.j) dels estatuts reguladors publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015; 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci del Ter i el Consell Comarcal del 
Baix Empordà referent al manteniment de la Ruta del Ter al seu pas per la comarca del Baix 
Empordà que es transcriu següent: 
 
“ I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ, NIF P-6700009-A, representat pel seu President, Sr. Joan Català i Pagès, assistit pel 
secretari, Sr. Secundino Fernández Suárez, 
 
CONSORCI DEL TER, NIF P0800060F, representat pel seu president,  Sr. Joaquim Roca i Ventura, autoritzat per aquest acte de 
conformitat amb el que disposen els arts. 11.3 i 18.c dels Estatuts del Consorci del Ter, i d’acord amb el seu nomenament com a 
president del Consorci adoptat a l’Assemblea General de 30 de setembre de 2015, assistit pel secretari, Sr. Gerard Soldevila i Freixa. 
 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- El Consorci del Ter és l’ens impulsor, promotor i gestor de la Ruta del Ter, un itinerari cicloturista i senderista que transcorre des del 
naixement del Ter al Ripollès, a Ulldeter (Setcases), fins a la seva desembocadura a l’Empordà, a la Gola del Ter (L’Estartit, Torroella 
de Montgrí), i que serveix per promoure aquestes comarques, dinamitzar-les localment, promocionar el turisme, i contribuir, així 
desenvolupament territorial dels municipis, pobles i ciutats per on passa. Aquests municipis són Colomers, Jafre, Verges, La Tallada 
d’Empordà, Ullà, Gualta, Serra de Daró, Fontanilles, Ultramort, Foixà i Torroella de Montgrí – l’Estartit. 
 
II.- Al seu pas per la comarca del Baix Empordà, la Ruta del Ter transcorre per ambdues ribes, des del primer municipi de la riba nord 
(marge esquerra), que és Colomers, fins al mar, i des del primer municipi de la riba sud (marge dret), que és Foixà, i fins la riba 
esquerra. Això ha estat possible perquè durant l’any 2015, i gràcies a la col·laboració de diferents municipis, de la Diputació de Girona 
i de recursos propis s’ha executat una obra per millorar el punt negre existent a la Ruta del Ter a Colomers, fent així possible que es 
pugui transcórrer per ambdues ribes i, per tant, que tots els municipis riberencs del Ter puguin veure’s beneficiats pel pas de la Ruta 
del Ter. Aquesta darrera connexió permetrà el pas i la connectivitat a peu i en bicicleta de forma segura al llarg de la comarca, tot 
seguint el Ter. Tanmateix, aquesta ruta cal que sigui mantinguda (sobretot desbrossant la vegetació de banda i banda del camí en 
alguns punts i amb el manteniment de la senyalització si aquesta es deteriora o malmet). 
 



 

III.- El Consell Comarcal del Baix Empordà té interès i capacitat en mantenir el tram de la Ruta del Ter al seu pas per la comarca en 
bon estat, com fa amb la resta de xarxa cicloturista i xarxa de BTT de la comarca, amb la finalitat de facilitar-ne el seu ús públic i 
permetre’n una utilització com a espai de connexió entre diferents municipis, a més dels usos de passeig, de lleure i de gaudi i, 
sobretot, per a un ús recreatiu, lúdic i turístic. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, 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. 

 
Els arts 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, 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 i l’article 88 de la mateixa norma 
estableix  la facultat de les administracions locals d’establir convenis.  
 
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueix al Municipi la competència per a promoure 
activitats i prestar serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en el 
mateix precepte que recull diverses competències pròpies en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. Pel 
què fa als Consells Comarcals, l’article 28 del Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu la cooperació amb els municipis per a la prestació de serveis d’àmbit supramunicipal. 
 
Art. 10 i 57 LBRL, i 144 c) i 150 LMC, 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. 
 
D’ acord doncs amb els antecedents esmentats i els fonaments de dret que els són d’aplicació, i atès que els interessos de les parts 
resulten concurrents, ambdues formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 
 

 
PACTES: 

 
PRIMER.-  L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consorci 
del Ter, per dur a terme les actuacions de manteniment del tram de la Ruta del Ter al seu pas pels 11 municipis abans esmentats de la 
comarca del Baix Empordà. 
 
 
SEGON.- D’acord amb el present conveni, l’organisme que assumirà el seu manteniment, serà el Consell Comarcal del Baix Empordà, 
en coordinació amb els tècnics del Consorci del Ter i segons el traçat inclòs al document annex al conveni. 
 
 
TERCER.- El Consell Comarcal del Baix Empordà, en virtut de tot allò exposat anteriorment, es compromet a incorporar el 
manteniment d’aquest espai dins el conjunt de la xarxa cicloturista i de BTT que gestiona a la comarca, de manera que vetllarà pel seu 
bon estat durant, com a mínim, els propers 10 anys. 
 
 
QUART.- Serà causa de resolució d’aquest conveni: 
A) L’ incompliment de les parts en qualsevol obligació derivada d’aquest conveni 
B) Comú acord de les parts 
C) Qualsevol altre causa reconeguda per la legislació vigent 
 
CINQUÈ.- La vigència d’aquest conveni és de 10 anys des de la data de signatura del mateix. Finalitzat el termini indicat s’admeten 
tàcitament pròrrogues per anualitats. Per tal de que no es prorrogui el conveni caldrà un preavís de 4 mesos abans de  la finalització 
de la vigència del conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues. 
 
SISÈ.- L’assumpció de les obligacions que es deriven del present conveni ho són sens perjudici de les competències d’altres 
administracions així com de les autoritzacions que resultin necessàries. 
 
SETÈ.- La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la jurisdicció competent per a la resolució de qualsevol 
incidència serà la contenciosa administrativa. Ambdues parts es sotmeten als Jutjats Contenciosos Administratius de Girona.” 
 
 
Segon. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Baix Empordà pel seu coneixement i 
a l'efecte corresponent. 
 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l'extracte del conveni aprovat. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors, i de forma expressa a signar el conveni objecte d'aquesta resolució. 



 

 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
6-. APROVACIÓ DE L’INICI DELS TREBALLS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA D’USOS DEL 
RIU TER I ELS SEUS AFLUENTS 
 
Motivació 
Des de l’Agència Catalana de l’Aigua i per part de diversos ajuntaments, especialment els de 
l’entorn dels embassaments del tram central del Ter, s’ha vist interessant la proposta que el 
Consorci del Ter fos l’ens impulsor de la redacció del Pla d’Usos del riu Ter, amb la finalitat de 
poder gestionar aquests usos en el futur. Després de diferents reunions amb alguns ajuntaments 
i alhora amb la direcció de l’ACA, es proposa iniciar la redacció de l’esmentat document, amb la 
finalitat que, un cop passat tot el procés d’aprovació, participació, al·legacions, etc., sigui possible 
començar-lo a implementar i que sigui operatiu l’estiu de l’any 2017.  
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar l’inici de les tasques de redacció de l’esmentat document. 
  
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els acords anteriors. 
 
Deliberacions  
El gerent del Consorci explica que l’objectiu principal és que durant aquest any es disposi del 
document consistent en el Pla d’Usos del riu Ter, per tal de poder gestionar els esmentats usos. 
En aquest sentit, s’ha mantingut una reunió amb l’Agència Catalana de l’Aigua i amb els 
ajuntaments més implicats, per tal de començar a redactar el document amb la idea que el proper 
any pugui ser operatiu. Afegeix el gerent que el senyor Dídac Jordà podria ser el professional que 
redactés el Pla d’Usos, atès el seu historial acadèmic i professional. A l’efecte s’ha demanat 
pressupost i s’aproximaria a uns 8.000,00 euros.  
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  

 
 
7. ACORD REFERENT A LA REVISIÓ DELS CLAVARIS DELS COMPTES BANCARIS DEL 
CONSORCI 
 
Motivació 
Atesos els canvis de President i d’Interventor del Consorci del Ter, aprovats en la darrera 
Assemblea ordinària, cal fer els corresponents canvis de titulars i de clavaris en el comptes 
bancaris del Consorci del Ter. En concret, es disposa dels comptes corrents següents: 
 
ES31-0182-6035-4902-0156-2174 
ES12-2100-0290-9202-0041-7788 
ES56-0182-6035-4502-0156-2211 
 
 
 
 
 



 

 
En efecte, actualment els clavaris que consten en el citat compte corrent són: 
 

Nom i 
cognoms 

DNI 

Pere Prat Boix 37.673.933W 
Lluís Solé Díez 40.894.046T 
Ponç Feliu 
Latorre 

40.330.840H 

 
En el cas del clavari Pere Prat Boix amb DNI 37.673.933W i Lluís Solé Díez amb DNI 
40.894.046T, ja no tenen cap vinculació amb el Consorci del Ter, a diferència del senyor Ponç 
Feliu Latorre amb DNI 40.330.840H, gerent del Consorci, i per tant es proposa el canvi dels 
clavaris en aquest sentit.  
 
En virtut de l’article 21.a) i 21.d) dels estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015, i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona  número 223 de data 19 de novembre de 2015, és el Consell de 
Govern l’òrgan competent per tal de modificar els clavaris i procedir a la cancel·lació dels 
comptes corrents. 
 
Disposició 
Es proposa el Consell de Govern, l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Modificar els clavaris dels comptes corrents de CAIXABANK, SA  ES12-2100-0290-
9202-0041-7788 i  BBVA ES31-0182-6035-4902-0156-2174; ES56-0182-6035-4502-0156-2211 

 que disposa el Consorci del Ter segons el quadre següent: 
 

Anteriors clavaris Nous clavaris 

Nom i 
cognoms 

DNI Nom i cognoms DNI 

Pere Prat Boix 37.673.933W Joaquim Roca 
Ventura 

40.356.923L 

Lluís Solé Díez 40.894.046T Gerard Soldevila 
Freixa 

43.625.973X 

Ponç Feliu 
Latorre 

40.330.840H Ponç Feliu Latorre 40.330.840H 

 
Segon. Canviar la denominació social de “Consorci Alba-Ter” a “Consorci del Ter”, en virtut dels 
acords adoptats en l’aprovació dels nous Estatuts del Consorci del Ter, i havent realitzat les 
tramitacions administratives corresponents. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a les entitats financeres interessades. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al gerent del Consorci del Ter, 
senyor Ponç Feliu Latorre a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur 
a terme els acords anteriorment esmentats 
 

Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  

 
 
 



 

8-. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA I CALENDARI D’ACTIVITATS DEL CONSORCI DEL TER 
PER A L’ANY 2016 
 
Motivació 
Com ha anat fent el Consorci del Ter els darrers exercicis, es proposa realitzar un conjunt 
d’activitats obertes a la ciutadania, sense cap cost per als seus participants. S’han proposat 
activitats que arriben a pràcticament la totalitat dels municipis que formen part del Consorci del 
Ter, i alhora que tenen una tipologia molt diversa. Així mateix, aquestes activitats permeten 
mantenir els vincles i la bona entesa amb les entitats locals del territori, que treballen en l’àmbit 
d’actuació del Consorci del Ter. Les activitats proposades enguany, durant el 2016, part de les 
quals es financen gràcies al projecte “Salut i Natura a la vora del Ter”, i gràcies als ajuts de les 
Diputacions de Girona i de Barcelona, són les següents, amb el benentès que poden variar en 
algun cas en funció de la meteorologia o altres raons sobrevingudes. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la proposta d’activitats gratuïtes obertes a la ciutadania, ofertades per part del 
Consorci del Ter, següent: 
 
 

ACTIVITATS DIPSALUT: 
 
 
1) Ripollès 1: Ribes, Queralbs, Pardines, Campdevànol, Campelles. Excursió (Gedena Ripollès) 
Dissabte 9 de juliol 
 
2) Ripollès 2: Sant Pau + Municipis Vall Camprodon. Excursió naturalista (CEA Alt-Ter) 
Dissabte 18 de juny 
 
3) La Selva 1: Sant Hilari Sacalm, Susqueda, Osor, Anellament ocells (Associació El Blauet) 
Diumenge 2 octubre 
 
4) La Selva 2: La Cellera, Amer. Anellament d’ocells (Associació Pela-roques) 
Diumenge 2 d’octubre  
 
5) La Selva 3: Anglès: Jornada naturalista (plantes, ocells, amfibis) (Associació Blauet) 
Diumenge 13 de març  
 
6) La Selva 4: Anglès i Sant Julià de Llor i Bonmatí: Taller de peixos (Sorelló) 
Dissabte 16 de juliol 
 
7) Gironès 1: Sarrià, Sant Julià Ramis i Cervià: Peixos (Sorelló)  
Diumenge 18 de setembre 
 
8) Gironès 2: Pesca a Celrà + bicicletada des de Bordils, Sant Joan i Flaçà (Sorelló) 
Diumenge 29 de maig 
 
9) Baix Empordà 1: Jafre, Verges, Tallada, Ullà i Torroella. Caiac (Kayak Ter) 
Diumenge 12 de juny  
 
10) Baix Empordà 2:Torroella,Serra,Gualta,Fontanilles, Ultramort, Ullà.Nocturna (Associació Galanthus): 
Divendres 15 de juliol (21h) 
 
11) Baix Empordà 3: Foixà, Ultramort, Serra, Gualta i Fontanilles. Caiac (Kayak del Ter) 
Diumenge 4 setembre 
 
12) Bicicletada tram Sobrànigues - Colomers + anellament Colomers (Associació El Blauet): 
Diumenge 17 abril 
 
13) Baixada caiac naturalista Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona (Club Salt-Ter): 
Diumenge 10 de juliol  
 
 
 
ACTIVITATS DIPUTACIÓ BARCELONA 
 

1) Osona 1: Tavèrnoles, Tavertet i Vilanova (Plantes medicinals: Sr. Santi Javega) 
Divendres 17 de juny (18h) 
 



 

2) Osona 2: Montesquiu, Les Llosses, St. Quirze (Plantes medicinals. Sr. Santi Javega) 
Divendres 8 de juliol (18h) 
 

3) Osona 3: Orís, Torelló, Sant Vicenç, Masies de Voltregà (Anellament ocells: Grup Naturalista d’Osona) 
Diumenge 2 octubre 
 

4) Osona 4: Manlleu, Gurb, Roda, Masies de Roda (Sortida nocturna: Asociació Galanthus) 
Divendres 22 de juliol (21h) 

 
 

Segon. Fer la màxima difusió de les activitats esmentades. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura i al Gerent del Consorci, Sr. Ponç Feliu Latorre, per tal de signar tots i 
cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords anteriors. 
 
Deliberacions 
Intervé el senyor Pere Pujolràs que manifesta que s’hauria de mirar de modificar la data de Sant 
Julià de Ramis (diumenge 18 de setembre) atès que coincideix amb la Festa Major del municipi i 
l’organització de diverses activitats similars, amb la qual cosa seria incongruent. Al respecte, se’n 
pren nota. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
9-. APROVACIÓ DEL MANUAL PER A LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA DEL CONSORCI 
DEL TER 
 
Motivació 
La facturació electrònica consisteix en la tramitació de les factures o documents entre emissor i 
receptor per mitjans electrònics i telemàtics, signats digitalment amb certificats reconeguts, que 
tenen la mateixa validesa legal que les factures emeses en paper. 
 
La llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic regula l'ús de la factura electrònica en el sector públic, i 
determina que l'entrada en vigor de l'obligació de presentació de factura electrònica per a 
aquestes entitats i factures que preveu la llei es farà efectiva el 15 de gener de 2015. 
 
Per aquest motiu, i després d’un any de funcionament és oportú disposar d’un document on tots 
aquells proveïdors del Consorci del Ter que compleixen els requisits marcats per la llei abans 
esmentada, orienti davant de la presentació de factures electròniques. La resta de proveïdors, 
també poden fer-ho telemàticament a través del tràmit que consta a la pàgina web del Consorci, 
on consta el manual del procediment a seguir per a la presentació de les factures. 
 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar el manual “Informació per als proveïdors” per a la facturació electrònica del 
Consorci del Ter. 
 
Segon. Publicar aquesta resolució a la pàgina web del Consorci. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots els documents necessaris per a dur a terme els 
acords anteriors exposats. 
 
 



 

Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
10. RATIFICACIÓ DE LES AL·LEGACIONS A L’ACA EN RELACIÓ AL PLA DE GESTIÓ 
DEL RISC D’INUNDACIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA. 
 
Motivació 
Vistes les al·legacions formulades en temps i en forma a l’Agència Catalana de l’Aigua en 
relació al Pla de Gestió del Risc d’Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, 
que es transcriuen a continuació: 
 

AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE PLA DE GESTIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE 
CATALUNYA; I DE LA PROPOSTA D’ACORD PER LA QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE MESURES DE L’ÀMBIT 
HIDROLÒGIC DEL PLA DE GESTIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA PER AL 
PERÍODE 2016-2021 
 
El senyor Joaquim Roca i Ventura, en qualitat de President del Consorci del Ter, amb NIF P0800060F, autoritzat per aquest acte de 
conformitat amb l’acord pres al punt 6 del Consell de Govern de l’1 de juliol de 2015  i amb el que disposen els arts. 11.3 i 18.c dels 
Estatuts del Consorci del Ter, i d’acord amb el seu nomenament com a president del Consorci adoptat a l’Assemblea General 
celebrada el dia 30 de setembre de 2015, assistit pel secretari, compareix i  

 
EXPOSA 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6976 de 15.10.2015 recollia l’ANUNCI d’informació pública de la proposta 
d’acord per la qual s’ultima la tramitació del projecte de Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya; i 
de la proposta d’acord per la qual s’aprova el Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del 
districte de conca fluvial de Catalunya.  
 
Una vegada examinada la documentació es considera oportú efectuar les següents consideracions i al·legacions:  
 

- En el moment de fer les avaluacions del risc d’inundació en les diferents zones de la conca del Ter s’ha de tenir molt en compte 
l’avaluació de les formacions de ribera existents i la seva implicació en les avingudes. L’existència d’elevades quantitats de 
biomassa d’espècies de fusta dura en trams fluvials anteriors a trams ARPSI pot elevar les conseqüències de les inundacions. És 
l’exemple, entre d’altres, del tram fluvial entre El Pasteral i Girona, on existeix un important volum de biomassa d’espècies com el 
plàtan (Platanus hibrida),  la robínia (Robínia pseudoacacia), etc. que poden provocar el taponament d’infraestructures lineals, 
incrementant així els danys de les inundacions a la zona ARPSI ES100100_100.  

- Així doncs considerem que no es pot deslligar la gestió de les ribes del Ter del risc d’inundació i aquesta gestió s’ha de incloure en 
la fase de prevenció de la gestió del risc. En el Programa de mesures es concreta la mesura ES100.13.04.02 que porta per nom 
“Programa de manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya”. Aquesta mesura està quantificada en 
5.400.000,00€ per a tot el quinquenni 2016-2021. Se sol·licita que s’augmenti la quantificació d’aquesta mesura per a poder 
desenvolupar  acuradament el Programa de manteniment i conservació de lleres al Districte de conca fluvial de Catalunya.  
 

- Es valoren molt positivament les mesures de protecció encarades a la restauració fluvial que permetin la recuperació de l’espai 
fluvial fent actius antics còrrecs (braços fluvials), la connexió del riu amb la plana d’inundació i l’establiment de zones humides de 
retenció natural d’aigua que permetin la laminació de les avingudes. Aquestes actuacions han d’anar encaminades a revertir 
processos d’incisió de la llera i a permetre recuperar la mobilitat lateral del curs fluvial i la dinàmica lateral del riu. El Consorci del Ter 
és un organisme implicat en la recuperació de la naturalitat del riu Ter i vol contribuir en la definició de les actuacions  i en el seu 
desenvolupament, que considerem positives i alhora necessàries per al bon funcionament ecològic del Ter i els ecosistemes 
aquàtics i, alhora, per a minimitzar el risc d’inundació.  
 

- Sol·licitem, així mateix, la possibilitat que es desglossin les accions previstes als àmbits de la Conca del Ter, amb la finalitat de 
conèixer més detalladament quines seran les actuacions que es duran en terme en cadascun dels trams. 
 

- Finalment, posem a disposició de l’Agència Catalana de l’Aigua l’equip tècnic del Consorci del Ter, per participar en la definició de 
les mesures de prevenció i protecció plantejades en relació a l’àmbit geogràfic de la conca del Ter.  
 
 
Manlleu, 13 de  gener de 2016 
 
Joaquim Roca i Ventura 
President 

 
Vist que finalitzava el termini i no hi havia previst cap Consell de Govern es va considerar 
oportú presentar les al·legacions atès l’ interès que el Pla significa pel Consorci. 
 
 
 
 



 

Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Ratificar les al·legacions presentades a l’Agència Catalana de l’Aigua en relació al 
Pla de Gestió del Risc d’Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya que 
consten en l’apartat motivació. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua pel seu coneixement i 
a l’efecte corresponent. 
 
Votació 
S'aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern.  
 
 
11.- INFORME DE GERÈNCIA 

 
L’article 21 dels estatuts del Consorci del Ter, que detalla quines són les funcions i activitats 
pròpies del gerent de l’organisme, assenyala al seu punt i) la necessitat que aquest rendeixi 
comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i l’Assemblea. 

 
És per això que s’emet la següent relació de visites, reunions, assistència a jornades i 
entrevistes, amb el qual el gerent del Consorci del Ter, Ponç Feliu i Latorre, informa de la seva 
gestió als membres del Consell de Govern que se celebra a Sant Gregori, el dia 11 de febrer 
(període comprès entre el 3 de desembre de 2015 i el 10 de febrer de 2016), amb una dedicació 
actual de 30 hores a la setmana fins al 10 de gener i de 32,5 a partir de l’11 de gener: 

 
 
• 3 de desembre, 9:30. La Cellera. Reunió amb l’Alcalde, Sr. David Sarsanedas, i els regidors 

Oriol Amargant i Narcís Bosch, per la Ruta del Ter i el nou local. 
• 3 de desembre, 13h. Sant Gregori. Reunió amb el President i el Secretari del Consorci, per 

qüestions administratives del LIFE Potamo Fauna i altres. 
• 3 de desembre, 16h. Sant Gregori. Realització de la sessió del Consell de Govern ordinari del 

Consorci del Ter. 
• 4 de desembre, 12:30h. Foixà. Reunió amb l’Alcalde, Sr. Josep Oliveras, regidors, Sr. Àlex 

Rocas i Sr. Javier Castellanos, per la mota trencada del Ter. 
• 10 de desembre, 9h. Salt. Reunió de coordinació interna de tot el personal tècnic del Consorci 

del Ter. 
• 11 de desembre, 9h. Girona. Parc Científic de la UdG. Assistència a la jornada sobre la gestió 

i innovació en l’aigua. 
• 11 de desembre. 13h. Girona. Reunió a la Facultat de Ciències amb la Sra. Anna Romaní, 

sobre el projecte BIODIVERSA. 
• 14 de desembre, 9h. Girona. Reunió amb el President, per a la signatura de document i 

despatx de temes diversos. 
• 14 de desembre, 10h. Girona. Reunió President i Gerent de Vies Verdes, Srs. Àngel Planas i 

Albert Gómez, i el President, per col·laboració dels dos consocis 
• 14 de desembre, 12h. La Cellera. Visita amb el Sr. Àlex Rocas (ACA) i els regidors Oriol 

Amargant i Narcís Bosch, Ruta del Ter al seu pas pel municipi. 
• 14 de desembre, 13h. La Cellera. Reunió amb diversos alcaldes, regidors, el Consorci Ter-

Brugent i el Sr. Àlex Rocas sobre el Pla d’Usos del Ter. 
• 15 de desembre, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els 

tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres.  
• 15 de desembre, 10h. Montesquiu. Assistència a la jornada del LIFE Meddac de canvi 

climàtic i els rius, entre ells el riu Ter. 
• 16 de desembre. 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Pau Masramon de l’entitat “Aigua és Vida”, per 

qüestions sobre la campanya MÉS H20 



 

• 18 de desembre, 9:30h. Mas Badia, la Tallada. Reunió amb els Srs. Francesc Camps i Xavier 
Quintana, per projectes europeeus on pot participar el Consorci 

• 21 de desembre, 10h. Salt. Al·legacions tècniques a l’auditoria financera del LIFE Riparia-Ter 
realitzada al mes de juny. 

• 22 de desembre: Inici del període de festa, per les vacances personals pendents, relatives a 
l’any 2016. 

• 7 de gener, 13h. Salt. Escola d’Anglès, cessió en préstec dels llibres del Consorci del Ter “El 
Tresor del Ter”. 

• 8 de gener, 9h. Cervià. Visita al tram tallat de la Ruta del Ter amb els Srs. Pere Bosch, de 
Medinyà, i Héctor Ugalde, de Cervià de Ter. 

• 8 de gener, 12h. Sant Gregori. Despatx quinzenal amb el President del Consorci del Ter, Sr. 
Quim Roca.  

• 12 de gener, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els tècnics 
del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 12 de gener, 14h. Sant Gregori. Reunió amb el President del Consorci del Ter per signatures 
de diferent documentació administrativa i altres qüestions. 

• 13 de gener, 10h. Salt. Reunió amb l’Agrupació Excursionista de Santa Coloma de Farners, 
per la Ruta del Ter. 

• 13 de gener, 11h. Salt. Reunió amb el nou tècnic de medi ambient de Salt, Sr. Eduard 
Adrobau, per diversos temes del Consorci, Salt, Deveses, LIFE, etc. 

• 13 de gener, 18h. Salt. Sra. Remei Figuerola, de l’escola d’Anglès, pel préstec de llibres “El 
Tresor del Ter”. 

• 14 de gener, 12:15h. Girona. Visita de camp al bosc de Can Salvatella amb Christian Geis i 
Teia Puigvert, per les actuacions a fer del Post-LIFE de Girona. 

• 15 de gener, 9h. Salt. Reunió amb la nova responsable de la Ruta del Ter, Caterina Riera, per 
diferents qüestions de la Ruta. 

• 18 de gener, 11h. Girona. Visita i inspecció “in situ” dels cartells i material instal·lat a les ribes 
del Ter i hortes de Santa Eugènia. 

• 19 de gener, 12h. Barcelona. ACA: Reunió pel Pla d’Usos amb Director, Gerent i altres 
membres, amb ajuntaments (Osor, St. Hilari, Susqueda, C.Ter-Brugent). 

• 20 de gener. 10h. Girona. Declaració al jutjat de Girona pel robatori del 25 llibres “El Tresor 
del Ter” (i altres objectes personals) el passat mes d’octubre. 

• 20 de gener, 14h. Salt. Reunió amb el Sr. Isaac Pérez i Guillem de l’Agrupació Escolta de 
Salt, pel Camp de Treball del proper estiu. 

• 21 de gener, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics del Consorci, 
per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 21 de gener, 10h. Manlleu. Reunió amb la Sra. Aida Pich, sotsdirectora de “La Caixa” per 
qüestions dels comptes bancaris i targeta de dèbit del Consorci. 

• 25 de gener, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Dídac Jordà, amb Teia Puigvert, per als continguts i 
redacció del Pla d’Usos del Ter i els afluents. 

• 26 de gener, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els tècnics 
del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 26 de gener, 10h. Vic. Reunió a l’Agència Tributària de Vic, per a les qüestions relatives a 
l’IVA i a l’exempció d’aquest en projectes europeus com el LIFE Potamo Fauna. 

• 27 de gener, 9h. Girona. Registre a la seu de la Generalitat de Catalunya, a Governació, pel 
canvi de nom definitiu del Consorci Alba-Ter a Consorci del Ter. 

• 27 de gener, 12h. Sarrià de Ter. Assistència a la sessió de Networking del Club Natura Actiu 
del Patronat de Turisme de Girona  

• 27 de gener, 15h. Sarrià de Ter. Assistència a l’Assemblea anual del Patronat de Turisme de 
Girona Costa Brava – Pirineus. 

• 28 de gener, 9:30h. Salt. Reunió amb la Caterina Riera i Anna Ribas, per definir les 
pràctiques en empreses de l’estudiant de la UdG Albert Salart. 

• 29 de gener, 16h. Jafre. Lliurament de pals, plafons i senyals indicatius de projecte LIFE 
Potamo Fauna al Parc Natural del Baix Ter. 



 

• 29 de gener, 16h. Colomers. Visita a les obres de la Ruta del Ter entre Sant Jordi i Colomers, 
i amb els propietaris del restaurant “El Xalet”, juntament a Teia Puigvert. 

• 29 de gener, 16:30h. Jafre. Reunió amb l’Alcaldessa, Sra. Núria Berga i Teia Puigvert, pel 
post-LIFE de l’Illa d’Avall de Jafre. 

• 29 de gener, 18h. Verges. Reunió amb l’Ajuntament, Teia Puigvert i els propietaris dels horts 
propers al rec de l’Estany, pel projecte de millora ambiental, finançat per Diputació de Girona. 

• 1 de febrer, 9:15h. Girona. Entrevista a “Fem Girona” de l’empresa “Onda Rambla”, en motiu 
del dia mundial de les zones humides (2 de febrer). 

• 2 de febrer, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els tècnics del 
Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 2 de febrer, 12:30h. Manlleu. Gestió a “La Caixa”, per la tramitació de la targeta de crèdit del 
Consorci del Ter. 

• 2 de febrer, 19h. Girona. Assistència a la taula rodona i debat sobre el transvassament de 
l’Ebre i el Pla Hidrològic Nacional. 

• 3 de febrer, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Jordi Tutusaus, de l’empresa “Traces”, per la 
senyalització de la Ruta del Ter al seu pas per Osona, encàrrec de la Diputació de Barcelona. 

 
 

12.- INFORMACIONS DIVERSES: 
 
Informacions diverses sobre projectes i altres qüestions de funcionament del Consorci del Ter:  
 
- Campanya +H2O TER als ponts del Ter. S’informa que avui s’ha parlat amb el senyor Pau 

Masramon de la plataforma “Aigua és Vida” demanant la visibilitat de la campanya feta a 
Girona a través de banderoles col·locades estratègicament als rius. Al respecte consta 
interès dels municipis de Camprodon i Roda de Ter, si bé és una campanya molt cara i 
possiblement no es considera el millor mitjà per a publicitar, motiu pel qual es considera més 
adient la col·locació de banners i aprofitar el disseny per fer-ne difusió. 

- Millora Ruta del Ter (Saderra, Medinyà – Cervià, Sant Gregori). S’informa que la 
problemàtica existent a Medinyà es va solucionar, però convé fer una reparació, i el senyor 
Pujolràs explica que hi ha un altra problema que encara no està resolt, que consisteix amb el 
pas de vehicles i l’impediment del mateix. En relació a Saderra, el gerent informa que hi ha 
hagut una millora en un tram on hi havia una certa perillositat i s’ha col·locat una tanca de 
fusta per a garantir una millor protecció. 

- Nou fulletó Ruta del Ter. S’informa que està pendent de la Diputació de Barcelona i que es 
disposaran d’uns 20.000 fulletons. 

- Inici obres creació d’aiguamolls Life Potamo Fauna a Flaçà. El gerent informa que fa 
referència a les basses temporals. 

- Nou espai FEDER El Pasteral. S’informa que l’Ajuntament de la Cellera del Ter ja ha 
finalitzat la reconstrucció d’unes escoles i que s’havia parlat de poder incloure una persona 
per a fer la gestió, i en aquest sentit el Consorci va estar estudiant possibilitats de poder 
disposar d’una persona, però és molt complex, més tenint en compte que el treball només 
seria en el territori de la Cellera del Ter. 

- Camps de treball estiu 2016 a Sant Gregori i Salt. S’informa que són camps de treball de 
la Generalitat de Catalunya i que s’ha demanat des de Salt i Sant Gregori per tal de dur a 
terme diferents treballs. El període de treball serà d’uns quinze dies i hi participaran joves de 
16 a 29 anys. 

- Estudiant en pràctiques UdG (Ruta del Ter i activitats). S’ha pogut efectuar un conveni 
amb la Universitat de Girona per tal de poder dur a terme pràctiques d’un alumne al Consorci, 
i la durada serà d’unes 250 hores. 

- Novetats ajuts empreses (Medichem, Gas Natural, Llet Pascual, Panini, etc.). S’està 
intentant buscar ajuts amb empreses i malauradament algunes de les empreses no volen 
participar.  

- Treballs a Verges. S’informa que s’ha començat a treballar en relació a les actuacions 
aprovades a l’últim Consell de Govern. 

- Repte del Ter. S’informa que està previst que sigui el proper dia 9 de juliol. 



 

- Sèquia Monar. El senyor Narcís Sastre, juntament amb la senyora Marta Guillaumes 
expliquen la problemàtica i les dificultats existents, si bé es considera molt interessant 
realitzar-ne la seva recuperació, no obstant s’està estudiant la fórmula per tal de 
mancomunar esforços entre els tres ajuntaments, i posar-hi ordre. 

- Empresa Salt Ter. S’informa que s’ha parlat amb el senyor Quim Fontanet representant de 
l’empresa Salt-Ter, empresa dedicada a realitzar activitats relacionades amb el riu. 

- Quotes i aportacions dels membres del Consorci. El gerent informa que hi ha vuit 
ajuntaments que s’haurien de fer ajustament de les quotes atès que han variat els seus 
habitants i per tant això implica que algun d’ells pagaran més diners i altres menys diners, 
sempre en funció dels habitants que tenen. 

Els membres del Consell de Govern en queden assabentats. 
 
13.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
- El senyor Pere Pujolràs informa de l’estat del nou municipi de Medinyà, i que considera 

oportú posar-se en contacte amb la comissió gestora fins a les properes eleccions 
municipals per tal de fer-los participants del Consorci del Ter. Al respecte, se’n pren 
nota. 

- S’acorda que la propera reunió es realitzarà a Manlleu. 
 
 

I no havent més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a l’hora indicada en l’encapçalament de 
l’acta. 

 
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 11 de febrer de 2016. I perquè 
així consti, estenc aquesta acta, amb el vist i plau del President, Il·lustríssim senyor Joaquim 
Roca Ventura, en la data i en el lloc indicats en l'encapçalament. 

 
 
 
 
         Vist i plau, 
 
 
 

 
Gerard Soldevila i Freixa     Joaquim Roca Ventura 
Secretari       President 

 



 
 
 

 
 

 
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió  
Lloc: Museu del Ter - Manlleu 
Data: 14 d’abril de 2016 
Hora inici:16:35 hores 
Hora final: 18:05 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
 
Assistents 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Joaquim Roca Ventura  
Ajuntament de Manlleu: Sr. Àlex Garrido Serra, Vicepresident Primer 
Ajuntament de les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo, Vicepresident Segon 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Pere Lluís García Palou, Vocal 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joaquim Colomer Cullell, Vocal. 
Ajuntament de Salt: Sra. Marta Guillaumes Pibernat, Vocal 
Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm: Joan Ramon Veciana 
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 Girona: Sr. Carles Ribas Gironès, Vicepresident Tercer 
Ajuntament de Setcases: Sr. Carlos Fernández Amer 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Sandra Bartomeus Vicens, Vocal 
Ajuntament de Verges: Sr. Ignasi Sabater Poch, actua com oient habilitat especialment pel 
Consell de Govern. 
 
Absents sense justificació 
Cap 
 
Gerent 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta del Consell de Govern del dia 11 de 
febrer de 2016 

2. Ratificació de Decrets de Presidència 
3. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2015. 
4. Donar compte de la substitució del representant de l’Ajuntament de 

Girona 
5. Aprovació de la proposta de sol·licitud del projecte europeu “Urban 

Ponds” 



 
 
 

6. Aprovació del Conveni entre el Consorci del Ter i Open Natura per a 
la promoció de la Ruta del Ter amb l’edició de la marxa cicloturista 
de la Ruta del Ter 

7. Aprovació de la sol·licitud de subvenció a l’Àrea d’Esports de la 
Diputació de Girona per a l’edició de 2016 de la marxa cicloturista de 
la Ruta del Ter 

8. Aprovació del Conveni entre el Consorci del Ter i la Fundació 
AGBAR per la col·laboració durant l’any 2016 

9. Aprovació del conveni de custòdia entre el Consorci del Ter i 
l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per la gestió d’un bosc de ribera d’alt 
valor ecològic. 

10. Aprovació del conveni entre el Consorci del Ter, la Universitat 
Autònoma de Barcelona i el Consorci de les Vies Verdes de Girona, 
de recerca i foment dels hàbits saludables 

11. Informe de Gerència 
12. Informacions diverses (Informacions diverses sobre projectes i altres 

qüestions de funcionament del Consorci del Ter:  
 

• Campanya +H2O TER (banner, moció als Ajuntaments, informació 
cabals web, etc.) 

• Reunió Conseller Rull 
• Eliminació de “albater.org” a les webs 
• Camps de treball estiu 2016 a Sant Gregori i Salt 
• Estudiants en pràctiques (Ruta del Ter, bosc de Foixà-Colomers, 

activitats Dipsalut) 
• Explicació nou conveni Dipsalut (i activitats realitzades i properes) 
• Congrés de l’Aigua de Catalunya 
• Resolució proposta LIFE ConnecTer 
 

• Mocions o temes per urgència 
• Precs i preguntes 

 
El gerent del Consorci, Ponç Feliu, 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, 14 d’abril de 2016” i que recull la 
informació relativa a cada punt de l’ordre del dia.  

 
 

2.- RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA DINS DEL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE L’11 DE FEBRER DE 2016 I EL 31 DE MARÇ DE 2016 

 
El Consell de Govern ha de ratificar els Decrets de Presidència signats pel President 
Sr. Joaquim Roca i Ventura, corresponents al període entre l’11 de febrer de 2016 i el 
31 de març de 2016, que s’adjunten a continuació. 

 
2.1 Decret 12 de febrer de 2016 
 
Motivació 

En data 8 de maig de 2013 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Gurb i el Consorci Alba-
Ter (actual Consorci del Ter) pel finançament de les obres de la ruta del Gurri executades per la 
Fundació TAC-OSONA, el qual en el seu acord tercer establia: “Atès que l’execució d’aquesta obra 



 
 
 

per part del Consorci Alba-Ter, finançada per part del PUOSC suposa una càrrega financera de 
dificultosa assumpció per part del Consorci Alba-Ter i que la demora encara pot incrementar, 
l’Ajuntament de Gurb, conjuntament amb altres ajuntaments beneficiats, avançarà el 80% de 
l’import de la factura corresponent al tram de la Ruta del Gurri al seu pas per Gurb, amb un import 
total de 20.024,89 €. Posteriorment, el Consorci Alba-Ter retornarà a l’Ajuntament de Gurb la 
totalitat d’aquesta quantitat aportada per part d ela Generalitat de Catalunya a través del PUOSC, 
el mateix dia que aquest import sigui ingressat al Consorci Alba-Ter.” 

Consultats els expedients administratius del Consorci es constata que l’Ajuntament de Gurb va 
satisfer en data 25 d’octubre de 2013 la quantitat de 20.024,89 € en compliment del conveni 
esmentat, i atès que el Consorci ha rebut de la Generalitat de Catalunya els diners corresponents a 
la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, i per tant s’ha de donar compliment al 
pacte tercer del citat conveni, és procedent retornar la quantitat satisfeta per l’Ajuntament de Gurb. 

En virtut de les facultats que m’han estat conferides pel estatuts reguladors del Consorci del Ter i 
en compliment de les obligacions derivades del conveni signat en data 8 de maig de 2013, s’emet 
la següent, 

Disposició 

El President resol: 

Primer. Donar compliment al conveni de data 8 de maig de 2013 entre l’Ajuntament de Gurb i el 
Consorci Alba-Ter (actual Consorci del Ter) pel finançament de les obres de la ruta del Gurri 
executades per la Fundació TAC-OSONA, i satisfer a favor de l’Ajuntament de Gurb la quantitat de 
20.024,89 euros, disposant que el conveni quedarà resol pel compliment íntegre de les obligacions 
derivades del conveni. 

Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Gurb pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 

2.2 Decret 12 de febrer de 2016 
 
Motivació 

En data 16 de maig de 2013 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Roda de Ter i el 
Consorci Alba-Ter (actual Consorci del Ter) pel finançament de les obres de la ruta del Gurri 
executades per la Fundació TAC-OSONA, el qual en el seu acord tercer establia: “Atès que 
l’execució d’aquesta obra per part del Consorci Alba-Ter, finançada per part del PUOSC suposa 
una càrrega financera de dificultosa assumpció per part del Consorci Alba-Ter i que la demora 
encara pot incrementar, l’Ajuntament de Roda de Ter, conjuntament amb altres ajuntaments 
beneficiats, avançarà l’import de la factura corresponent al tram de la Ruta del Gurri al seu pas per 
Gurb, amb un import total de 1.614,91 €. Posteriorment, el Consorci Alba-Ter retornarà a 
l’Ajuntament de Roda de Ter la totalitat d’aquesta quantitat aportada per part d ela Generalitat de 
Catalunya a través del PUOSC, el mateix dia que aquest import sigui ingressat al Consorci Alba-
Ter.” 

 

Consultats els expedients administratius del Consorci es constata que l’Ajuntament de Roda de Ter 
va satisfer en data 17 de maig de 2013 la quantitat de 1.614,91 € en compliment del conveni 
esmentat, i atès que el Consorci ha rebut de la Generalitat de Catalunya els diners corresponents a 
la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, i per tant s’ha de donar compliment al 
pacte tercer del citat conveni, és procedent retornar la quantitat satisfeta per l’Ajuntament de Roda 
de Ter. 



 
 
 

En virtut de les facultats que m’han estat conferides pel estatuts reguladors del Consorci del Ter i 
en compliment de les obligacions derivades del conveni signat en data 8 de maig de 2013, s’emet 
la següent, 

Disposició 

El President resol: 

Primer. Donar compliment al conveni de data 16 de maig de 2013 entre l’Ajuntament de Roda de 
Ter i el Consorci Alba-Ter (actual Consorci del Ter) pel finançament de les obres de la ruta del Gurri 
executades per la Fundació TAC-OSONA, i satisfer a favor de l’Ajuntament de Roda de Ter la 
quantitat de 1.614,91 euros, disposant que el conveni quedarà resol pel compliment íntegre de les 
obligacions derivades del conveni. 

Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Roda de Ter pel seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 

2.3 Decret de 8 de març de 2016 
 
Atès el romanent de crèdit que es contempla en la liquidació del pressupost de 2015, 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 

1721L 22799 Contractacions Life Potamo Fauna 12.793,18€ 
1721L 21002 Manteniments Post-Life (Riparia-Ter) 3.485,11€ 
920 13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal 3.552,51€ 
920 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix 2.442,91€ 
   
Total incorporació del romanent de crèdit 22.273,71€ 

Recursos financers 

Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament finalista. 22.273,71€ 

Total recursos financers  22.273,71€ 

 

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 
2016, 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. 

 

2.4 Decret de 9 de març  de 2016  
 
Motivació 

Per acord del Consell de Govern del Consorci del Ter (antic Consorci Alba-Ter) de data 2 d'octubre 
de 2014, es va aprovar inicialment el projecte denominat "Recuperació de Microaiguamolls al Baix 
Ter com a hàbitat per a herpetofauna fluvial, Tram A", redactat per la tècnica del Consorci Alba-Ter, 
senyora Maria Teresa Puigvert i Picart.  

El projecte aprovat es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies a comptar 
des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP Núm. 196 – 14 
d’octubre de 2014) als efectes que els interessats poguessin presentar les al·legacions 
reclamacions, suggeriments i/o objeccions que consideressin convenients. El termini d'informació 
pública va transcórrer sense que s'haguessin presentat reclamacions, suggeriments i/o objeccions, 
així doncs el projecte quedà definitivament aprovat sense més tràmit.  

L’execució d’aquesta actuació, que estava finançada a través del programa LIFE+ NATURA de la 
Unió Europea en un 50%, es va realitzar durant el febrer i març de 2015. Després d’un any de la 
realització d’aquestes actuacions i tenint en compte el funcionament de les basses realitzades es 
va constatar que en dos punts,  Anglès i Sant Gregori,  la temporalitat de les basses era massa 
efímera i no han presentat aigua durant pràcticament tot l’any. Això és degut en part per les 
condicions climàtiques de sequera que s’han viscut el darrer any.  

Durant el gener de 2016 s’han realitzat també les basses previstes en el Tram B corresponents a 
les actuacions de “RECUPERACIÓ DE MICROAIGUAMOLLS AL BAIX TER COM A HÀBITAT PER 
A HERPETOFAUNA FLUVIAL. TRAM B.” 

Amb els romanents de les dues adjudicacions efectuades amb anterioritat (Tram A i Tram B) s’ha 
considerat pertinent poder reperfilar, repassar i enfondir les basses que han presentat resultats 
més deficients del tram A, és a dir, les dels municipis d’Anglès i Sant Gregori.  Així doncs es va 
sol·licitar pressupost a quatre empreses per poder millorar les basses del Tram A i així poder 
obtenir millors resultats en la creació de basses temporànies per a afavorir l’herpetofauna fluvial del 
riu Ter (Espai “Riberes del Baix Ter” ES5120011) i la riera de Llémena (espai “Riu Llémena” 
ES5120020).   

Vist allò que disposa l'article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que defineix al contracte d’obres. 

Atès allò establert en l'article 138.3 en relació amb l'article 111 del citat Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic pel què afecta a l'expedient de contractació menor, la seva aprovació, 
els límits econòmics i temporals. 

Vista la necessitat d’executar aquesta obra per tal de que el proper dia 15 de març estigui 
finalitzada és procedent la contractació de la mateix, i per tant s’ha procedit a la sol·licitud de 
diferents ofertes. 

Vist l’informe emès per la tècnica de projectes del Consorci – Oficina Tècnica del LIFE Potamo 
Fauna, de data 8 de març de 2016 que consta en l’expedient mitjançant el qual es proposa 
adjudicar el contracte menor d’obres “Millora de les basses creades l’anualitat 2015: actuacions 
consistents en reparfilar, enfondir i millorar les basses ja existents en els municipis d’Anglès (illa 
fluvial davant l’Antex) i al municipi de Sant Gregori (Llémena, tram final, prop de la desembocadura 



 
 
 

del Ter), emmarcades en el projecte “RECUPERACIÓ DE MICROAIGUAMOLLS AL BAIX TER 
COM A HÀBITAT PER A HERPETOFAUNA FLUVIAL. TRAM A”, corresponents a l’actuació 
concreta de conservació (C3) del Projecte “Life Potamo Fauna” – Conservació de fauna fluvial 
d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga (LIFE12 
NAT/es/001091) a GERMANS BRUNSÓ, SL, per un import de 1.680,00 euros sense IVA.  

Disposició 

El President resol:  

Primer. Aprovar la proposta de despesa per import de 2.032,80 IVA INCLÓS, imputant la mateixa a 
l'aplicació pressupostària 1721L 22799, ordenant la incorporació de la factura a l'expedient una 
vegada sigui aquesta lliurada. 

Segon. Adjudicar a favor de la mercantil GERMANS BRUNSÓ, SL, amb CIF B17925678 el 
contracte administratiu menor d'obres per a l'execució dels treballs”, Millora de les basses creades 
l’anualitat 2015: actuacions consistents en reparfilar, enfondir i millorar les basses ja existents en 
els municipis d’Anglès (illa fluvial davant l’Antex) i al municipi de Sant Gregori (Llémena, tram final, 
prop de la desembocadura del Ter), emmarcades en el projecte “RECUPERACIÓ DE 
MICROAIGUAMOLLS AL BAIX TER COM A HÀBITAT PER A HERPETOFAUNA FLUVIAL. TRAM 
A”, corresponents a l’actuació concreta de conservació (C3) del Projecte “Life Potamo Fauna” – 
Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, 
Fluvià i Muga (LIFE12 NAT/es/001091) a GERMANS BRUNSÓ, SL, per un import de 2.032,80 IVA 
inclòs 

Tercer. Disposar que aquest contracte es regirà per la normativa de contractes del sector públic i 
en concret pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, requerint-lo per tal que en el termini màxim de 
deu dies a comptar des de la recepció d'aquesta resolució aporti la documentació següent: 

Declaració de no incórrer en cap de les causes de prohibició de contractació amb el sector públic 
disposades en l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, fent avinent que si dites circumstàncies 
canvien en el transcurs de l'execució del contracte, hauran de ser comunicades de forma 
immediata i fefaent a aquest Consorci. 

Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament dels deutes tributaris i amb la Seguretat 
Social. 

Cinquè. Elevar aquesta resolució al proper Consell de Govern als efectes que es procedeixi a la 
seva ratificació. 

 
2.5 Decret 10 de març de 2016 

 
 

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/2016/2 per un import brut de 4.831,52 
euros (Import líquid : 4.831,52  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. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

2.6  Decret de 16 de març de 2016 
 
 
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/2016/2................................................22.855,53 euros 
 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es celebri, als efectes 
de control i fiscalització de la Presidència. 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

2.7 Decret 16 de març de 2016 

Motivació 

Vist que el Consorci del Ter disposa d'un projecte denominat “Ruta del Brugent” que forma part del 
conjunt de propostes en les que treballa el Consorci del Ter, per tal de teixir una xarxa entre els 
diferents afluents del riu Ter, i enllaçar-los amb el curs principal, al llarg del qual hi transcorre la 
Ruta del Ter. En aquest cas concret es proposa la definició de la Ruta del Brugent des del seu punt 
d’enllaç amb el Ter (a tocar del Pasteral), tot seguint alguns camins existents paral·lels a aquest 
curs fluvials, i alhora col·locació de senyals, rètols indicactius i direccionals, juntament a alguns 
plafons explicatius. A més, es proposa la creació de zones d’estada amb bancs i taules, i la 
col·locació de passeres i tanques de fusta en alguns dels trams. 

Atès que aquest projecte té un pressupost de 49.805,60 euros IVA inclòs i que el Consorci estaria 
interessat en poder executar el mateix. 

Vist que hi ha la possibilitat de concórrer a les ajudes propiciades pel LEADER i per tant és 
procedent la sol·licitud d'un suport econòmic per tal de finançar i executar el projecte. 

Vist les competències que legalment m'han estat conferides d'acord amb els estatuts reguladors del 
Consorci del Ter. 

Disposició 

El President resol: 

Primer. Aprovar la memòria valorada del Foment d'Activitats Turístiques per a la conservació del 
Patrimoni – Senyalització interpretativa i adequació del sender del riu Brugent al seu pas per Amer, 
amb un import de 49.805,60 euros, IVA inclòs. 

Segon. Sol·licitar suport econòmic a través dels ajuts LEADER per tal d'obtenir finançament i poder 
executar el projecte. 

Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l'aprovació de la memòria valorada. 

Quart. Notificar aquesta resolució als municipis interessats pel seu coneixement i a l'efecte 
corresponent. 

Cinquè. Elevar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci pel seu coneixement i a 
l'efecte corresponent. 

 

2.8 Decret de 16 de març de 2016 
 
Motivació 

Vist que el Consorci del Ter disposa d'un projecte denominat “Millores de la Ruta del Ter” que 
consisteix en que al seu pas pel Ripollès, la Ruta del Ter (que en aquest sector és aprofitat també 
per la xarxa Pirinexus impulsada pel Consorci de les Vies Verdes de Girona), té alguns punts on 
conflueix amb eixos viaris de trànsit rodat. Si bé són trams molt petits i curts, presenten certes 
perillositat. El present projecte pretén eliminar dos punts conflictius, un d’ells al Pont del Carbur 
(municipi de Camprodon, molt a prop del nucli de Sant Pau de Segúries) i l’altre al sector de Can 
Repunxó, municipi de Sant Joan de les Abadesses. En ambdós casos, el projecte proposa variants 
i vies alternatives per no haver de passar per l’eix viari i, així, fer més segur, més agradable i més 
atractiu, el traçat de la Ruta del Ter al seu pas per la comarca. 



 
 
 

Atès que aquest projecte té un pressupost de 49.504,04 euros IVA inclòs i que el Consorci estaria 
interessat en poder executar el mateix. 

Vist que hi ha la possibilitat de concórrer a les ajudes propiciades pel LEADER i per tant és 
procedent la sol·licitud d'un suport econòmic per tal de finançar i executar el projecte. 

Vist les competències que legalment m'han estat conferides d'acord amb els estatuts reguladors del 
Consorci del Ter. 

Disposició 

El President resol: 

Primer. Aprovar la memòria valorada del Foment d'Activitats Turístiques per a la conservació del 
Patrimoni – Adequació de dos trams de la Ruta del Ter al seu pas pel Ripollès, per import de 
49.504,04 euros. 

Segon. Sol·licitar suport econòmic a través dels ajuts LEADER per tal d'obtenir finançament i poder 
executar el projecte. 

Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l'aprovació de la memòria valorada. 

Quart. Notificar aquesta resolució als municipis interessats pel seu coneixement i a l'efecte 
corresponent. 

Cinquè. Elevar aquesta resolució a el Consell de Govern del Consorci pel seu coneixement i a 
l'efecte corresponent. 

 
2.9 Decret de 16 de març de 2016 
 
Motivació 

La Ruta del Ter (www.rutadelter.cat), al seu pas per la comarca d’Osona, forma part del “Camí Vora 
Ter” sender de gran recorregut GR 210. L’itinerari travessa antigues colònies tèxtils, boscos de 
ribera, de muntanya mitjana, poblacions i espais agrícoles i industrials, llocs que tenen en comú 
l’aprofitament ancestral del riu. 

Un dels espais singulars d’aquesta ruta, en el seu tram entre Manlleu i l'embassament de Sau, és 
l’anomenat Camí dels Pous, que recorre els meandres del Ter passant a tocar de les rescloses de 
Can Rifà i de Malars, en terme municipal de les Masies de Roda. 

El Consorci del Ter cada any realitza millores a la Ruta del Ter, per fer-la més segura, més 
fàcilment transitable i per a acostar-la al major nombre de persones possible. En aquest sentit, 
gràcies al finançament d’aportacions de diferents empreses privades, es proposa l’aprovació de la 
memòria valorada consistents en la millora del Camí del Pous (situat entre Manlleu i Roda de Ter, 
en concret dins el terme municipal de Masies de Roda), sobretot gràcies a la col·locació d’una 
tanca de fusta que permeti el pas a peu i en bicicleta pel mateix tram, i no haver de desviar 
ambdues rutes per itineraris diferents. 

Atès que l’actuació té un pressupost de 5.824,86 sense IVA inclòs i que el Consorci estaria 
interessat en poder executar el mateix. 

Vist les competències que legalment m'han estat conferides d'acord amb els estatuts reguladors del 
Consorci del Ter. 

Disposició 



 
 
 

El President resol: 

Primer. Aprovar la memòria valorada per a l’actuació denominada Instal·lació de tanca de fusta al 
Camí dels Pous, amb un pressupost de 5.824,86 euros sense IVA. 

Segon. Supeditar l’execució de l’actuació a l’obtenció dels diferents permisos necessaris dels 
titulars dels terrenys, sol·licitant que els Ajuntaments afectats s’encarreguin d’obtenir els permisos. 

Tercer. Sol·licitar un mínim de tres pressupostos per a dur a terme l’actuació a empreses 
suficientment capacitades per a l’execució de la memòria valorada. 

Quart. Notificar aquesta resolució als municipis interessats pel seu coneixement i a l'efecte 
corresponent. 

Cinquè. Elevar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci pel seu coneixement i a 
l'efecte corresponent. 

Disposició 

El Consell de Govern resol: 

Únic. Ratificar les resolucions de presidència transcrites en aquesta acta. 

 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents 

 
 

3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2015 
 

Es dóna compte de la liquidació de l’exercici 2015 en compliment d’allò establerta en el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
Elaborada la liquidació del pressupost del Consorci del Ter a 31 de desembre de 
l’exercici de 2015 s’obté el resultat següent: 
 
 
1. Respecte al pressupost de despeses 

 
 

  
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pendents 

Cap. 1 118.950,18 124.945,60 112.890,26 110.715,60 2.174,66 

Cap. 2 105.313,84 142.406,75 97.857,19 72.706,98 25.150,21 

Cap. 3 500,00 651,22 384,38 384,38 0,00 



 
 
 

 

 

2. Respecte al pressupost d’ingressos 
  

  
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts nets 
Recaptació 

líquida 
Cobraments 

pendents 

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

Cap. 4 228.414,01 253.003,52 219.995,97 141.726,60 78.269,37 

Cap. 5 0,01 

 

0,01 12,67 12,67 0,00 

Cap. 7 0,00 47.524,12 50.174,32 42.174,32 8.000,00 

Cap.8 0,00 26.295,59 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 228.414,02 326.823,24 270.182,96 183.913,59 86.269,37 

 

3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

+ Drets reconeguts nets 270.182,96 
– Obligacions reconegudes netes 268.553,40 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 1.629,56 
+  Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per            
despeses generals 

 

0,00 

+  Desviacions negatives de finançament 16.152,43 
–  Desviacions positives de finançament 16.108,60 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 1.673,39 
 

 

 

Cap. 4 2.150,00 2.150,00 755,00 755,00 0,00 

Cap. 6 1.500,00 56.669,67 56.666,57 4.114,71 52.551,86 

TOTAL 228.414,02 326.823,24 268.553,40 188.676,67 79.876,73 



 
 
 

4. Romanent de tresoreria: 
 

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 216.750,63 

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent 86.269,37 

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 145.966,81 

+ De recursos d’altres ens públics 0,00 

+ D’altres operacions no pressupostàries 67,00 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 15.552,55 

  

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI  207.000,01 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent 79.876,73 

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 62.939,18 

+ De pressupostos d’ingressos 0,00 

+ De recursos d’altres ens públics 0,00 

+ D’altres operacions no pressupostàries 64.184,10 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

  

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI 138.435,64 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA  148.186,26 

– Saldo de cobrament dubtós 71.599,02 

- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 

A DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA 

22.273.71 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 54.313,53 
 

FONAMENTS DE DRET 
1.Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. (TRLRHL) 
Article 165.1: Compliment del principi d’estabilitat pressupostària en els termes 
previstos a la LGEP. 
Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la liquidació. 



 
 
 

Article 193.4 i 5: Donar compte al Ple i tramesa a Administració de l'Estat i a la de 
la Comunitat autònoma. 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en matèria 
pressupostària. 
Articles 89, 90 i 91: Data, tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació 
del pressupost. 
Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la liquidació 
del pressupost.  
Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció del 
model normal de comptabilitat local. Definició, càlcul i ajustos del resultat 
pressupostari. Components, control i càlcul del romanent de tresoreria. 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
Article 3: Principi d’estabilitat pressupostària. 
Article 4: Principi de sostenibilitat financera. 
 
Per tant, tenint en compte els anteriors antecedents i fonaments de dret i vist 
l’informe de la intervenció,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci del Ter corresponent a 
l’exercici 2015 que figura a la part d’antecedents. 
 
Segon.- Donar-ne compte al Consell de Govern. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a l’Ajuntament de 
Girona, per tal que facin els tràmits pertinents.  
 

 
Els membres del Consell de Govern en queden assabentats. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LA SUBSTITUCIÓ DEL REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA. 

 
Es dóna compte que arrel del nou cartipàs aprovat per l’Ajuntament de 
Girona, el Sr. Narcís Sastre Fulcarà ha passat a ser el representant de 
l’Ajuntament de Girona al Consorci del Ter, en substitució del Sr. Carles 
Ribas Gironès, que actualment ocupava la Vicepresidència Tercera del 
Consell de Govern del Consorci del Ter.  

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 

 
5. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DEL PROJECTE EUROPEU “URBAN 
PONDS” 

 
Motivació 



 
 
 
El Consorci del Ter, juntament a altres organismes (en el cas de la proposta del 
nostre àmbit geogràfic coordinats pel Departament d’Ecologia Aquàtica de la 
Facultat de Ciències de la Universitat de Girona), de comú acord amb els 
Ajuntaments de Girona i Salt, proposa presentar-se al projecte “LIV-WATER-
SCC-02” dins el marc de la proposta “SCC-02-2016-2017: Demonstrating 
innovative nature-based solutions in cities”, conegut amb l’acrònim “Urban 
Ponds”, que pretén buscar finançament europeu per a realitzar un seguit 
d’actuacions de millora de diverses zones humides. Alhora, la proposta pretén 
treballar aspectes importants com la sensibilització sobre la importància i valor 
de les zones humides, basses temporànies i espais aquàtics. 

 
Atès que és interessant adherir-se al projecte esmentat atès que la seva 
execució obeeix a les finalitats pròpies del Consorci establertes en els estatuts 
en el seu article 5, i més concretament vetllar per la conservació i millora de tot 
l ‘àmbit, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida i d’acord amb els 
paràmetres de sostenibilitat. 

 
Vist que la incorporació com a soci - col·laborador del projecte suposa el suport 
de recursos humans que disposa el Consorci del Ter, sense que impliqui 
aportar cap quantitat económica. 

 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 

 
Primer. Adherir-se al Projecte Europeu “Urban Ponds” per tal de col·laborar en 
l’execució del projecte. 

 
Segon. Comunicar aquesta adhesió als ajuntaments de Girona i de Salt, així 
com també al Departament d’Ecologia Aquàtica de la Facultat de Ciències de la 
Universitat de Girona. 

 

Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del 
Consorci, señor Joaquim Roca i Ventura, a signar tots i cada un dels 
documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 

 
Quart. Donar compte al Consell de Govern de la gestió i desenvolupament del 
projecte i els extrems de col·laboració que s’han realitzat. 
 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents 



 
 
 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TER I OPEN NATURA 
PER A LA PROMOCIÓ DE LA RUTA DEL TER AMB L’EDICIÓ DE LA MARXA 
CICLOTURISTA DE LA RUTA DEL TER  

 
Motivació 
El Consorci del Ter havia signat un conveni amb el senyor Daniel Córdoba 
Lledó, mitjançant el qual s’establir el marc genèric per a la realització de la 
marxa cicloturista “El Repte del Ter”. 

 
Com sigui que el senyor Córdoba va adreçar un correu electrònic al gerent del 
Consorci, a través del qual manifestava la seva voluntat de no realitzar 
enguany l’activitat cicloturista “El Repte del Ter”, i atès que el Consorci va 
considerar convenient que no hi havia cap impediment del propi consorci per tal 
de no realitzar la cursa, es va optar per resoldre el conveni existent per causes 
imputables al senyor Lledó, i iniciar un procés de participació a través d’un 
anunci públic per organitzar un esdeveniment similar, amb la finalitat de 
dinamitzar la Ruta del Ter. 

 
Durant el període d’exposició pública s’hi va presentar una única empresa 
(Open Natura), la qual va mostrar el seu interès a través d’una proposta que ha 
estat valorada positivament a nivell tècnic i, per tant, es proposa la signatura 
del present conveni. 

 
L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula la 
possibilitat (encara que sigui referint-se al supòsit d’acabament convencional 
dels procediments) de que les administracions públiques, amb l’objectiu de 
satisfer l’interès públic que tenen encomanat, estableixin convenis amb 
persones tant de dret públic com privat, sempre que aquests no siguin contraris 
a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció. 

 
Article 240.1 de la LMRLC i article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
quant a la facultat dels ens locals d'aprovar subvencions i ajuts de contingut 
econòmic a favor d'entitats privades que fan activitats que complementen o 
supleixen les competències locals, o bé que són d'interès local. 

 
D'acord amb l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (en endavant, LGS) i l'article 2.1 del Reial Decret 887/2006, 21 de 
juliol, pel que s'aprova el Reglament d'aquesta Llei (en endavant, RGS), les 
subvencions atorgades per les entitats que integren l'Administració local 
s'ajustaran a les prescripcions d'aquestes dues normes. 



 
 
 

 
L’article 22.1 de la LGS estableix que el procediment ordinari de concessió de 
subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva. No obstant, 
l’apartat 2.a) del mateix article 22 disposa que es podran concedir de forma 
directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les 
entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa 
reguladora d’aquestes subvencions.  

 
A aquests efectes, tindrà la consideració de subvenció nominativa, d’acord amb 
el que preveu l’esmentat article 22.2 a) de la LGS, aquella en què, com a 
mínim, la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els 
estats de despesa del pressupost. Alhora, afegeix que l’objecte d’aquestes 
subvencions haurà de quedar expressament determinat en el corresponent 
conveni de col·laboració que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la 
classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari. En el 
mateix sentit s’expressa l’article 65.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel que s’aprova el Reglament de la LGS (en endavant RGS). 

 
D’acord amb l’article 28.1 de l’esmentada LGS, els convenis són l’instrument 
habitual per canalitzar les subvencions previstes nominativament en el 
pressupostos dels ens locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el 
conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió de la subvenció, i 
en determina el contingut. 

 
D’acord amb els seus estatuts, són finalitats del Consorci del Ter, entre altres, 
la de promoure en general i col·laborar en totes aquelles activitats que  
conduents al desenvolupament de la conca fluvial del riu  Ter des de la seva 
capçalera fins a la desembocadura vetllant per la conservació i millora de tot 
l’àmbit. 

 
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació del conveni recau al Consell de 
Govern d’acord amb els estatuts, article 13.j) publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona en data 19 de novembre de 2015. 

 
 

Disposició 
El Consell de Govern resol: 

 
Primer. Aprovar el conveni entre el Consorci del Ter i Open Natura de Girona que es 
transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ENTRE OPEN NATURA I EL CONSORCI DEL TER PER A LA COL·LABORACIÓ 
ECONÒMICA EN LA REALITZACIÓ DE LA MARXA CICLISTA POPULAR PER LA RUTA DEL 
TER “TER BIKE EXPERIENCE” 
 
 



 
 
 

Manlleu, 16 d’abril de 2016. 
 
PARTS QUE INTERVENEN  
 
D’una part el senyor JOAQUIM ROCA i VENTURA, president del Consorci del Ter), autoritzat per 
aquest acte de conformitat amb el que disposen els articles 18.e) i 18.a) dels Estatuts del Consorci 
del Ter, i d’acord amb el seu nomenament com a president del Consorci adoptat en data 30 de 
setembre de 2015, entitat amb CIF núm. P0800060F i facultat per a la signatura d’aquest conveni 
per acord del Consell de Govern del dia 14/04/2016. 
 
De l’altra part, el senyor Jordi Calsina Lorenzo  amb NIF núm. 35119856Y en qualitat de president 
del Club Open Natura amb CIF núm.G64562796, i domicili a efectes de notificacions al carrer 
Calàbria 175, 1-3 08015 Barcelona. 
 
Els assisteix als sols efectes de fe pública de l’acte, el secretari, senyor Gerard Soldevila i Freixa. 
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a la formalització 
d’aquest conveni i diuen: 
 
ANTECEDENTS  
 
El Consorci Alba Ter té la voluntat de cooperar i donar suport a les entitats i associacions que 
contribueixin a la difusió de la ruta del riu Ter. En aquest sentit durant el mes de març es va 
realitzar una convocatòria de lliure concurrència per tal que s’aportessin projectes i idees per 
desenvolupar a la Ruta del Ter, amb la finalitat de promoció i projecció de la Ruta del Ter. 
 
L’entitat/associació  té interès en la realització de la marxa ciclista popular per la Ruta del Riu Ter 
“Ter Bike Experience”, motiu pel qual va presentar al Consorci del Ter un projecte. Valorat el 
projecte s’ha considerat idoni per tal de fomentar i promocionar la Ruta del Ter, essent un dels 
objectius del Consorci del Ter. 
 
Ambdós interessos són concurrents, i consideren les parts que són d’interès general atès que es 
promociona la ruta del Ter. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, regula la possibilitat (encara que sigui referint-se al 
supòsit d’acabament convencional dels procediments) de que les administracions públiques, amb 
l’objectiu de satisfer l’interès públic que tenen encomanat, estableixin convenis amb persones tant 
de dret públic com privat, sempre que aquests no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin 
sobre matèries no susceptibles de transacció. 
 
Article 240.1 de la LMRLC i article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quant a la facultat dels ens locals d'aprovar 
subvencions i ajuts de contingut econòmic a favor d'entitats privades que fan activitats que 
complementen o supleixen les competències locals, o bé que són d'interès local. 
 
D'acord amb l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant, LGS) i l'article 2.1 del Reial Decret 887/2006, 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament 
d'aquesta Llei (en endavant, RGS), les subvencions atorgades per les entitats que integren 
l'Administració local s'ajustaran a les prescripcions d'aquestes dues normes. 
 
L’article 22.1 de la LGS estableix que el procediment ordinari de concessió de subvencions es 
tramitarà en règim de concurrència competitiva. No obstant, l’apartat 2.a) del mateix article 22 
disposa que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa 
reguladora d’aquestes subvencions.  
 
A aquests efectes, tindrà la consideració de subvenció nominativa, d’acord amb el que preveu 
l’esmentat article 22.2 a) de la LGS, aquella en què, com a mínim, la seva dotació pressupostària i 
beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del pressupost. Alhora, afegeix que 
l’objecte d’aquestes subvencions haurà de quedar expressament determinat en el corresponent 



 
 
 

conveni de col·laboració que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i 
econòmica del corresponent crèdit pressupostari. En el mateix sentit s’expressa l’article 65.1 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la LGS (en endavant 
RGS). 
 
D’acord amb l’article 28.1 de l’esmentada LGS, els convenis són l’instrument habitual per canalitzar 
les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens locals. Així mateix, l’article 
65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió de la 
subvenció, i en determina el contingut. 
 
 
D’acord amb els seus estatuts, són finalitats del Consorci del Ter, entre altres, la de promoure en 
general i col·laborar en totes aquelles activitats que  conduents al desenvolupament de la conca 
fluvial del riu  Ter des de la seva capçalera fins a la desembocadura vetllant per la conservació i 
millora de tot l’àmbit.  
 
Atenent doncs als antecedents que s’han exposat i als fonaments de dret que els són d’aplicació, 
ambdues parts concreten les clàusules que s’assenyalen a continuació: 
 
 
PACTES 
 
Primer.- Aquest conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre El Consorci i la 
part beneficiària per realització de la marxa ciclista  popular per la Ruta del Riu Ter “Ter Bike 
Experience”, amb el benentès que el nom esmentat  (i el logotip pertinent) és propietat del Consorci 
del Ter, que en cedeix l’ús a l’entitat Open Natura. 
 
Segon.- El Consorci aportarà a la part beneficiària la quantitat de tres mil EUROS (3.000,00 €) en 
concepte de subvenció, que aniran a càrrec de la partida corresponent pressupost del consorci de 
l’any en curs. 
 
L’aportació econòmica resta condicionada en qualsevol cas a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en cada anualitat de vigència. 
 
La part beneficiària accepta la subvenció des de la signatura del present conveni. 
 
Tercer.-  El Consorci del Ter delega en el seu Gerent les relacions amb Open Natura amb la 
finalitat d’establir la concreció de l’activitat, així com en les reunions que caldrà dur a terme al llarg 
de l’any per a la seva correcta organització. 
 
Quart.- La part beneficiària es compromet a: 
 
A organitzar aquesta activitat de comú acord amb el Consorci del Ter i sempre amb el seu vist-i-
plau en les qüestions essencials que puguin sorgir, així com mantenir-ne constantment informat el 
Consorci del Ter. 
 
Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta 
la concessió de la subvenció descrit al pacte primer. 
 
Acreditar que es troba al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, l'Agència Tributària i la 
Seguretat Social. 
 
Comunicar al Consorci l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin 
l’actuació subvencionada. 
 
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
 
Fer constar en tota la propaganda i documentació escrita i gràfica generada per l'activitat 
subvencionada el logotip  i, si s’escau, la llegenda: "Amb el suport de Consorci del Ter". 
 
El Consorci del Ter es compromet a satisfer la subvenció acordada i col·laborar així mateix en la 
obtenció d’altres fonts  i col·laboradors. 



 
 
 

 
Cinquè.- La part beneficiària ha de justificar aquesta subvenció mitjançant la presentació, dintre 
dels tres mesos següents a la data de finalització de la vigència del present conveni, de la següent 
documentació:  
 
Memòria justificativa de la realització i desenvolupament de l’activitat subvencionada. 
 
Llistat de factures justificatives de les despeses de l’activitat subvencionada per un import com a 
mínim equivalent a l’import de la subvenció, on consti que la part beneficiària té arxivades i a 
disposició de El Consorci totes les factures originals. 
  
Liquidació del pressupost anual de la part beneficiària de l’exercici al qual correspon la subvenció. 
 
Declaració responsable de la part beneficiària de no haver rebut més subvencions, ajudes o 
aportacions públiques o privades per a la mateixa finalitat, o bé si és el cas, de les que ha obtingut 
amb indicació de qui les ha concedit i de l'import. 
 
Un exemplar de tota la documentació impresa i propaganda generada per l'activitat subvencionada, 
o bé el model de declaració negativa relativa a l’edició de publicitat. 
 
En cas que en la justificació econòmica presentada s’acrediti un import inferior al total de la 
subvenció, el Consorci reajustarà a la baixa l’import d’aquesta. 
 
Sisè.-  La subvenció regulada en aquest conveni és compatible amb qualsevol altre ajut que pugui 
rebre per aquesta finalitat la part beneficiària d'altres administracions públiques, d'altres ens públics 
o privats o de particulars, nacionals o internacionals. Això  no obstant, en el cas que les 
subvencions, aportacions o ajudes rebudes per la part beneficiària per l’activitat subvencionada 
superin el 100% del cost de la mateixa, la subvenció del Consorci s’ajustarà proporcionalment a la 
baixa. 
 
Setè.-  La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a la part beneficiària com a executora 
material de l’activitat subvencionada i a tal fi vindrà obligada a concertar una pòlissa de 
responsabilitat civil per import assegurat segons la previsió màxima d’assistents previstos per 
l’organització, d’acord amb el barem de quanties per aforament que preveu l’article 80 apartats 1 i 
6, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, per la qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives i en qualsevol cas per la quantia mínima de 601.000,00 euros de capital 
assegurat. 
 
Vuitè.- La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia de la seva signatura i finalitza el dia 31 de 
desembre d’aquest any. S’entendrà prorrogat tàcitament, per anualitats successives, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient, llevat prèvia denúncia expressa de qualsevol de les parts 
com a mínim amb dos mesos d’antelació a la data de finalització del termini de vigència 
corresponent i finalitzarà, en qualsevol cas, en el termini màxim de quatre anys des de la seva 
signatura.  
 
Novè.-  Les clàusules d’aquest conveni es poden actualitzar mitjançant addenda aprovada pel 
Consell de Govern, a proposta de la Comissió de seguiment del conveni, una vegada valorada la 
seva execució. Si el que s’actualitza és l’import de l’aportació econòmica restarà condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal vigent de l’exercici 
corresponent.   
 
Desè.- Serà causa de resolució del present conveni el mutu acord entre les parts, l’incompliment  
de qualsevol obligació derivada del conveni i la resta de causes legalment previstes. 
 
Onzè.-  La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la jurisdicció competent 
per a la resolució de qualsevol incidència serà la contenciosa administrativa.  
 
 

Segon. Notificar aquesta resolució a Open Natura per al seu coneixement i a l'efecte 
corresponent. 
 



 
 
 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l'extracte del conveni 
aprovat. 

 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els acords anteriors, i de forma expressa a signar el 
conveni objecte d'aquesta resolució. 

 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents 
 

 
7. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’ÀREA D’ESPORTS DE 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’EDICIÓ DE 2016 DE LA MARXA 
CICLOTURISTA DE LA RUTA DEL TER 

 
Motivació 
Com s’ha realitzat de forma anual durant els darrers 3 anys per a la realització 
de la marxa cicloturista “El Repte del Ter”, enguany es proposa sol·licitar 
novament a la Diputació de Girona una ajuda econòmica per a finançar les 
despeses de la realització de l’edició per a l’any 2016, en virtut del conveni 
signat amb l’entitat esportiva “Open Natura”. 

 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 

 
Primer. Sol·licitar subvenció a l’Àrea d’Esports de la Diputació de Girona per a 
l’edició de 2016 de la marxa cicloturista de la Ruta del Ter.  

 
Segon. Comunicar aquesta resolució a la Diputació de Girona pel seu 
coneixement i a l’efecte corresponent. 

 

Tercer. Facultar al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura a 
signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme 
els acords anteriors. 

 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents 
 
 



 
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TER I LA FUNDACIÓ 
AGBAR PER A LA COL·LABORACIÓ DURANT L’ANY 2016 

 
Motivació 
Des del Consorci del Ter s’intenta buscar la implicació d’empreses relacionades 
amb el món del l’aigua i d’empreses del nostre territori. Enguany s’ha pogut 
comptar novament amb el compromís de la Fundació AGBAR, empresa que ha 
ajudat en forma de contribució econòmica durant els darrers quatre anys amb 
una aportació anual que ha permès realitzar millores a la Ruta del Ter. 

 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 

 
Primer. Aprovar l’esmentat conveni entre el Consorci del Ter i la Fundació AGBAR de 
Girona que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
LA “FUNDACIÓ AGBAR” I EL “CONSORCI DEL TER”. ANY 2016 

 
Barcelona, 11 de maig de 2016 
 
 
REUNITS: 
 
D’una part, la Sra. Victòria Eugènia Martínez Fraile, amb DNI 35.040.349 X com a Directora de la FUNDACIÓ 
AGBAR, Fundació privada subjecta a legislació de Catalunya, inscrita en el Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya amb el núm. 269, amb domicili a Cornellà de Llobregat (Barcelona), carretera de Sant 
Joan Despí, 1, 08940 amb CIF núm. G-58120353. segons escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, D. 
Francisco Armas Omedes en data 16 de setembre de 2011, amb el número 2.328 del seu protocol. 
 
D’altra part, JOAQUIM ROCA I VENTURA, en nom i representació del CONSORCI DEL TER, (d’ara endavant, 
el Consorci del Ter, com a entitat pública de caràcter associatiu domiciliada fiscalment a Manlleu (Barcelona),  
passeig del Ter número 2 (Museu del Ter), amb CIF: P-0800060F i data d’inscripció en el registre d’entitats 
locals de Catalunya 29/06/1998 i amb el codi d’identificació 98140330008, en la seva condició de PRESIDENT, 
fruit de l’acord de l’Assemblea General celebrada a Girona el dia 30 de setembre de 2015, on fou nomenat 
President del Consorci del Ter.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la seva capacitat per a la formalització del present conveni de 
col·laboració i  
 
EXPOSEN : 
 

I. Que Fundació Agbar és una Fundació Privada, que té per objecte promoure i fomentar, sense ànim de 
lucre, accions sobre sostenibilitat o desenvolupament sostenible en els seus tres vectors de protecció del 
medi ambient, d’equitat social i de creixement econòmic, mitjançant la investigació, la innovació i la difusió 
del coneixement així com el desenvolupament de projectes d'assistència social. La Fundació Agbar vetllarà 
per la millora de la qualitat de vida de les persones, i per això podrà desenvolupar activitats científiques, 
culturals, benèfiques i docents, i dins de les esmentades finalitats genèriques, en la mesura en què ho 
permetin els seus recursos econòmics. 

 
II. Que el Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, capaç 

de crear i gestionar serveis o activitats d’interès comú partint sempre de la iniciativa social. 
 
III. Que el Consorci del Ter té la consideració d’entitat local i li resulta d’aplicació per aquesta condició el règim 

fiscal especial previst a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 
IV. Que el Consorci del Ter com a ens gestor i impulsor de la Ruta del Ter (ruta ciclable i senderista que uneix 

el naixement del riu a Ulldeter a Setcases fins a la desembocadura a la Gola del Ter a Torroella de Montgrí-
l’Estartit), ha constatat unes necessitats de millora per part dels usuaris i visitants de la Ruta del Ter 
ciclable detallades a l’Annex I d’aquest conveni. 



 
 
 

V. Que la  Fundació Agbar està interessada a col·laborar econòmicament amb el Consorci del Ter en el seu 
projecte de millora de la Ruta del Ter ciclable i senderista, i el Consorci del Ter en rebre aquesta aportació 
econòmica. 

 
VI. Que de conformitat amb el que s’ha exposat, les parts convenen en formalitzar el present CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ que es subjectarà a les següents, 
 
 
CLÀUSULES : 
 
 
I. Caràcter i objecte del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter de conveni de col·laboració entre la  Fundació Agbar i el Consorci del Ter, i té com a 
objecte principal col·laborar –mitjançant l’aportació econòmica segons la clàusula Segona– en el projecte de 
millora de la ruta del Ter ciclable detallat a l’Annex I del present conveni. 
 
 
II. Aportació econòmica 
 
La Fundació Agbar es compromet a realitzar una aportació econòmica de 10.000 € (deu mil euros), quantitat a 
abonar abans del 30 de juny de 2016. L’aportació econòmica es realitzarà mitjançant transferència bancària al 
número de compte que el Consorci del Ter  té a l seu nom a l’entitat BBVA, número ES31-0182-6035-49-
0201562174. 
 
Que l’esmentada quantitat és entregada amb caràcter de col·laboració  en el termes previstos en l’article 25 de 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge. 
 
 
 
III. Altres drets i Obligacions de les parts 
 
En virtut del present conveni Consorci del Ter s’obliga a: 
 
a) Realitzar les tasques descrites en l’Annex I del present conveni. 
 
b) Donar la major difusió possible a la col·laboració de la Fundació Agbar a tota la papereria, i cartelleria del 

projecte detallat a l’Annex I inclosa la pàgina web. La imatge corporativa o logotip que es difondrà serà el 
de la Fundació Agbar. 

 
c) Fer una roda de premsa quan finalitzin els treballs i fer constar que aquests s’han executat gràcies al 

patrocini de la Fundació Agbar.  
d) Convidar als representants de la Fundació Agbar a tots aquells actes i inauguracions organitzats en relació 

al  projecte. 
e) Informar puntualment a la Fundació Agbar de l’evolució de les tasques realitzades i de l’aplicació de 

l’aportació econòmica. 
 
La Fundació Agbar s’obliga amb el Consorci del Ter a: 
 
a) Aportar l’ajuda econòmica en la forma i terminis establerts a la Segona clàusula. 
 
b) Cedir l’ús no exclusiu, temporal i als únics efectes del compliment del present conveni de la seva imatge 

corporativa o logotip. Aquesta cessió temporal i no exclusiva no comporta cap dret de propietat sobre la 
imatge, marca o logotip a favor de el Consorci del Ter. 

 
c) Les obligacions que per la Fundació Agbar s’assumeixen en virtut del present conveni es limiten única i 

exclusivament al pagament de la quantitat indicada a la clàusula Segona, i, en conseqüència, la Fundació 
Agbar no té, ni vincle, ni responsabilitats, ni cap relació amb el personal que intervingui al projecte de 
millora ni amb cap altre tercer que, per qualsevol causa o concepte, pugui relacionar-se amb el projecte. 

 
Per la seva part, la Fundació Agbar tindrà dret a: 
 
a) Examinar i aprovar prèviament l’aplicació que es realitzarà de la seva imatge corporativa. 

 
b) Publicar i difondre internament pels seus propis medis, si així ho decideix, , la seva col·laboració amb el 

Consorci del Ter. 
 
IV. Vigència 
 



 
 
 

Aquest conveni marc de col·laboració i mecenatge entra en vigor amb efectes el dia de la signatura del conveni i 
tindrà una vigència d’un any des d’aquella data el dia i podrà ser renovat o ampliat per acord exprés d’ambdues 
parts, excloent-se expressament la pròrroga automàtica. 
 
 
V. Extinció del Conveni  
 
El present conveni s’extingirà per les següents causes: 
 
a) Per mutu acord de les parts; 
b) Per incompliment de les obligacions contractuals per qualsevol de les parts, a instància de la part 

complidora; 
c) Per la no realització per part de el Consorci del Ter de les activitats descrites a la Clàusula Primera en els 

terminis indicats. 
d) Per les causes generals del dret. 
 
En qualsevol cas, quan l’extinció provoqui o causi danys i perjudicis, la part perjudicada podrà reclamar el 
rescabalament i/o indemnitzacions que procedeixin. 
 
VI. Cessió  
 
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, total o parcialment, per cap d’elles sense el previ 
consentiment per escrit de l’altra part. 
 
VII. Llei Aplicable  
 
El present conveni revesteix la qualificació jurídic – tributària de Conveni de col·laboració empresarial en 
activitats d’interès general en els termes del que disposa l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i es per això que la 
difusió per part de el Consorci del Ter de la participació de la Fundació Agbar, com a entitat patrocinadora en les 
activitats objecte d’aquesta col·laboració no constitueix una prestació de serveis als efectes de l’impost sobre el 
Valor Afegit (IVA), i les quantitats lliurades amb aquest motiu rebran el tractament fiscal exposat al referit article 
25 de la Llei 49/2002. 
 
VIII. Resolució de controvèrsies  
 
Per resoldre qualsevol discrepància en la interpretació o aplicació del present conveni les Parts, amb expressa 
renúncia al fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats 
i Tribunals de la ciutat de Barcelona.  
 
IX. Notificacions  
 
Totes les notificacions que les parts del present conveni hagin de realitzar-se en relació al mateix es dirigiran per 
escrit a les persones i adreces detallades a l’encapçalament del present conveni. 
 
X. Tractament de dades de caràcter personal  
 
Ambdues parts es comprometen a tractar les dades personals a les que haguessin pogut tenir accés en 
compliment del present conveni de conforme a allò disposat a la LOPD 15/1999, no podent aplicar-los ni 
utilitzar-los per a finalitats diferents de les establertes en aquest conveni, ni comunicar-los, ni cedir-los a tercers. 
 
I, perquè així consti, als efectes oportuns, queda formalitzat aquest conveni que les dues parts signen com a 
prova de conformitat, en exemplar duplicat, en el lloc i en la data anteriorment indicats. 
 
 
Annex I 
 
 
El Consorci del Ter es compromet, com en els anys anteriors, a destinar l’aportació de la Fundació AGBAR a 
tasques de millora de la Ruta del Ter (www.rutadelter.cat). En concret, i després de les actuacions dutes a terme 
durant els anys 2012 (realització de l’inventari de fonts i recuperació de la font de Susqueda), 2013 (adequació 
de la font de Sant Julià de Ramis), 2014 (realització d’una passera sobre la Riera de la Garriga), 2015 (millora 
d’un tram entre Sant Jordi Desvalls i Colomers), es proposa durant el 2016 destinar aquest import a fer una 
millora de la Ruta del Ter a la comarca d’Osona, en concret al tram del Camí dels Pous, que connecta el 
municipi de Manlleu amb el de Roda de Ter. Aquesta obra facilitarà que la Ruta del Ter pugui ser recorreguda 
amb seguretat en aquest punt, atès que en l’actualitat hi ha alguns trams on el pas és estret, entre el canal 
lateral del riu Ter, i el propi riu, en una zona on antigament hi havia els pous que abastaven d’aigua el municipi 
de Roda de Ter.  A més, es tracta d’un espai amb una gran bellesa i atractiu, el qual permet descobrir, conèixer i 
gaudir del patrimoni natural, del patrimoni cultural, del paisatge i del territori fluvial del riu Ter al seu pas pels 
meandres d’Osona. 



 
 
 

 
Aquesta actuació, situada entre el municipi de Manlleu i el municipi de Roda de Ter, al seu marge esquerre, 
consistirà en l’adequació d’un pas per a vianants i ciclistes entre els dos pobles, en trams on és estret, tot 
consolidant baranes de fusta, que seran elements de protecció per donar més seguretat als usuaris.  Es preveu 
que l’obra pugui executar-se durant la primavera o inicis de l’estiu, per tenir-ho en condicions de cara als 
mesos amb major ús per part dels visitants, senderistes i ciclistes a la Ruta del Ter al seu pas per la comarca 
d’Osona.” 
 
 

Segon. Notificar aquesta resolució a la Fundació AGBAR per al seu coneixement i a 
l'efecte corresponent. 

 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l'extracte del conveni 
aprovat. 

 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els acords anteriors, i de forma expressa a signar el 
conveni objecte d'aquesta resolució. 
 
Deliberacions 
Intervé la senyora Marta Guillaumes que manifesta que aprovant aquest conveni es 
cau amb una contradicció atès que s’està beneficiant a un monopoli que treu aigua del 
riu i que per tant va en contra dels interessos generals i dels interessos del Consorci. 
Al respecte, intervé el gerent que informa que amb l’aprovació del conveni s’obté una 
aportació important pel Consorci que permet portar a terme actuacions importants pels 
interessos generals, per a la millora ambiental del riu i per al Consorci, i afegeix que en 
cap moment es deriven obligacions més enllà d’actuar en benefici del riu Ter i dels 
seus afluents. Intervé també el senyor Pere Pujolràs que manifesta que no creu que hi 
hagi cap contradicció més tenint en compte que no estableixen cap obligació que vagi 
en contra a les finalitats del propi Consorci. La senyora Guillaumes insisteix en que 
s’hauria de replantejar la situació i buscar altres fonts de finançament i afegeix que 
l’empresa obté beneficis de la signatura d’aquest conveni en l’àmbit fiscal. Finalment, 
el gerent comenta que es tracta d’una renovació d’un conveni que anualment es ve 
mantenint i que en l’àmbit del Consorci ni obliga ni especifica accions concretes a 
portar a terme, per tant és el Consorci el que decideix quines actuacions s’han de 
realitzar. 
 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació, amb el resultat següent, 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova la mateixa d’acord amb el resultat següent:  
 
Vots a favor: 8 (Sr. Joaquim Roca Ventura, Sr. Àlex Garrido Serra, Sr. Gaietà García i 
Gordillo, Sr. Pere Lluís García Palou, Sr. Joaquim Colomer Cullell, Joan Ramon 
Veciana, Sr. Ramon Roqué  Riu Sr. Pere Pujolràs Feixas). 
 
Vots en contra: 1 (Sra. Marta Guillaumes Pibernat) 
Abstencions: 0. 
 

 



 
 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE CUSTÒDIA ENTRE EL CONSORCI DEL TER I 
L’AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER PER A LA GESTIÓ D’UN BOSC DE RIBERA 
D’ALT VALOR ECOLÒGIC 

 
 

Motivació 
El Consorci del Ter, com a ens que vetlla per a la protecció i bon estat de 
conservació dels espais fluvials, té interès en la gestió adequada dels boscos 
de ribera d’alt valor ecològic. En aquest sentit, fruit de l’adquisició per part de 
l’Ajuntament de Sarrià de Ter d’una finca propera al riu, en la qual hi 
transcorrerà la Via Verda de Girona a Banyoles (realitzada per part del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona) i alhora la Ruta del Ter, s’ha plantejat 
que la part de la parcel·la no ocupada per aquest traçat de l’eix cicloturista, 
pugui ser cedit en forma de conveni de custòdia al Consorci del Ter. 

 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 

 
Primer. Aprovar l’esmentat conveni entre el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Sarrià 
de Ter que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TER I L’AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER PER A L’ESTUDI I  

L’ENCÀRREC DE GESTIÓ D'ACTUACIONS DE CUSTÒDIA FLUVIAL DEL BOSC DE RIBERA AL RIU TER 
 

Sarrià, a XXXXX de 2016,  
  

REUNITS 
 

D’una banda, el senyor, Roger Torrent i , en la qualitat d’Alcalde Sarrià de Ter, amb domicili a efectes de notificacions al 
carrer major de Sarrià, número 71, assistit pel secretari interventor municipal. 

De l’altra, el senyor Joaquim Roca i Ventura, en qualitat de President del Consorci del Ter, amb CIF P0800060F, 
representant del Consorci en virtut de l ‘article 18.a) dels estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la Província 
de data 19 de noviembre de 2015, i facultat per a signar aquest document d’acord amb la Resolució del Consell de Govern 
celebrada el dia 14 d’abril de 2016, assistit pel secretari. 

 
Les parts que intervenen es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per a la 
formalització del present Conveni, i 

 
EXPOSEN 

 
I. Que el Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia i regida 
per la Llei 26 /2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, format per 60 Ajuntaments i 5 Consells Comarcals de la conca del riu 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. El Consorci pretén representar tots els òrgans de l’administració, així com els agents socials, 
econòmics i polítics de la conca del riu Ter. 
D’acord amb la lletra f) de l’article 66, apartat tercer, 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, una de les competències pròpies de 
l’administració municipal és la protecció del medi. 
El Consorci treballa per mobilitzar els recursos econòmics que permetin executar actuacions en el territori que 
configura l’àmbit fluvial del riu Ter. L’existència d’aquest ens supramunicipal és una oportunitat per aconseguir 
una ordenació global i integral d’aquest riu com a eix vertebrador d’un territori ric i heterogeni. 
II. Que l’article 25 del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i 
l’article 29 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, i 
l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, permeten establir convenis entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Administració local. 



 
 
 

III. Que l’Ajuntament de Sarrià de Ter és titular dels terrenys esmentats, inclosos al mapa annex. 
IV. Que els terrenys esmentats es troben inclosos en les figures de protecció i contenen els elements d’interès, 
atès que formen part de la Xarxa Natura 2000 i espai del PEIN “Riberes del Baix Ter (Codi ES5120011)”. 
Declarada ZEC per l’acord de govern GOV/150/2014, de 4 de novembre de 2014. Al ser un espai de la xarxa 
Natura 2000, com a ZEC, forma part automàticament del PEIN. A més, hi trobem elements de fauna de l’Annex 
I de la Directiva 79/409/CEE i de l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE (amb exemples, al riu o a l’interior de la 
finca, com Barbus meridionalis, Mauremys leprosa, Nycticorax nycticorax, Ardea purpurea, Egretta garzetta, 
Pernis apivorus, Milvus milvus, Milvus migrans, Alcedo athis i altra fauna d’interès com Leuciscus cephalus, 
Anguilla anguilla, Ardea cinerea, Phalacrocorax carbo, Dendrocopos minor, Actitis hypoleucos, etc.). A més, es 
tracta d’un espai freqüentat per ardeids, anàtides i corbs marins (dormider regular durant l’hivern). 
V. Que les dues parts estan interessades a col·laborar per a un adequat estudi, protecció, recuperació i gestió 
del bosc de ribera del riu Ter situat als terrenys esmentats. L’aprofitament de les planes fluvials com a terrenys 
aptes per al desenvolupament de molts usos ha incidit notablement en els rius i la seva dinàmica, eliminant 
bona part del bosc i altres formacions de ribera. En aquest entorn hi ha disponible una superfície on es poden 
desenvolupar els hàbitats de ribera potencials i constituir un enclavament que permeti la recuperació o 
potenciació dels hàbitats per a diverses espècies d’interès com són els quelonis aquàtics autòctons, amfibis, 
aus, invertebrats, rat-penats i mamífers com la llúdriga.   
VI. Que per a garantir la gestió futura d’aquest espai és de gran importància establir un marc de col·laboració 
entre les Administracions implicades, l’Ajuntament de Sarrià de Ter i el Consorci del Ter, amb la coordinació 
amb altres ens competents com són  l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Territori i Sostenibilitat. 
El Consorci del Ter ha dut a terme nombrosos projectes de recuperació, restauració i potenciació dels 
ecosistemes fluvials i aquàtics, des de l’any 1998, any de creació del Consorci. Darrerament s’ha comptat, a 
més, amb el Projecte LIFE Riparia-Ter que va permetre recuperar boscos de ribera del tram mig i baix del riu 
Ter, tots ells situats dins de la Xarxa Natura 2000 i algun d’ells situat a pocs quilòmetres aigües amunt de l’espai 
objecte de la present proposta, en concret a l’Illa de Pedret i Bosc de Can Salvatella, al municipi de Girona. En 
l’actualitat, a més, el Consorci compta amb un altre Projecte LIFE, anomenat Potamo Fauna, del qual n’és soci 
beneficiari, que permetrà recuperar algunes espècies de fauna i els seus hàbitats a diferents trams del riu Ter i 
altres conques, amb algunes de les accions situades prop de l’espai. 
És per aquest fet que, atenent a l’experiència del Consorci, a l’objecte recollit als seus Estatuts, i les possibilitats 
de trobar finançament i de poder gestionar l’indret, les parts consideren que es dóna una gran oportunitat poder 
custodiar aquest espai des del punt de vista de la proximitat al territori, però alhora l’experiència acumulada, 
que significa el Consorci del Ter. 
VII. Que d’acord amb l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de competència de l’administració d’origen pot 
ser encarregada a una altra administració per raons d’eficàcia quan no es tinguin els mitjans tècnics per dur-la a 
terme i que l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni. 
VIII. Que les dues parts han convingut les condicions en què s’efectuarà l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de 
Sarrià de Ter al Consorci del Ter per dur a terme actuacions d’estudi, projecte i execució material de tasques 
destinades a la conservació, manteniment i millora dels ecosistemes fluvials situats a l’àmbit d’aquest conveni, 
de titularitat municipal. 
 
A la vista dels antecedents i els preceptes legals i reglamentaris esmentats, les parts acorden subscriure el present conveni 
que es regeix per les següents 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte del conveni 

L'objecte del present Conveni és formalitzar la col·laboració entre l’Ajuntament de Sarrià de Ter i el Consorci del 
Ter mitjançant un Acord de Custòdia Fluvial, a fi de garantir la protecció i desenvolupament de l'ecosistema i 
entorn fluvial existent en l'àmbit d'actuació definit a la clàusula segona, així com un encàrrec de gestió al 
Consorci del Ter en ordre a les actuacions d’estudi, projecte i execució material de tasques destinades a la 
conservació, manteniment i millora de l’ecosistema fluvial present a l’àmbit d’actuació. 

 
Segona. -Àmbit d'actuació 

El present conveni té com a àmbit geogràfic els terrenys situats prop al curs baix del Ter, en el terme municipal 
de Sarrià de Ter, amb una superfície aproximada de -- Ha segons plànol que s’adjunta a aquest conveni. Les 
parcel·les cadastrals incloses en aquest àmbit són les següents: (incloure referències cadastrals a petició de 
l’Ajuntament) 

 

Tercera. – Fases 

Es contemplen dues fases importants; la primera basada en inventariar, conèixer, explorar i recollir totes les 
dades referents a les espècies, hàbitats, poblacions, ecosistemes  i altres característiques concretes que 
engloba l’espai. Algunes d’elles són conegudes, però encara no es coneix amb detall l’inventari exhaustiu de la 
biodiversitat que acull. Un cop analitzat i diagnosticat l’estat i caracterització de l’espai, en una segona fase més 
significativa cal marcar les directrius i el full de ruta, el pla de gestió, per a definir tot allò que caldrà dur a terme 
en un futur a curt, mig i llarg termini, d’acord amb allò planificat, i executar les actuacions necessàries. 

 
Quarta.- Compromisos de les parts 



 
 
 

1.- De l’Ajuntament de Sarrià de Ter 

L’Ajuntament de Sarrià de Ter encarrega al Consorci del Ter la realització de les actuacions d’estudi, 
programació i execució material de les tasques destinades a la conservació, restauració i manteniment dels 
ecosistemes associats a l’espai fluvial en l’àmbit del Conveni.  

L’Ajuntament de Sarrià de Ter es compromet a posar a disposició del Consorci del Ter l’accés als terrenys de la 
seva titularitat que constitueixen l’àmbit d’aquest Conveni i a facilitar-li tota la documentació que obri en el seu 
poder i que sigui d’interès per a l’objecte del Conveni. 

Es compromet igualment a informar les propostes que presenti el Consorci amb caràcter previ a llur execució 
material.  

Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius 
del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic 
necessaris en l’activitat material objecte d’encàrrec. 

Així mateix, aquest encàrrec de gestió no comporta ni exclou les autoritzacions o informes que puguin ser 
necessaris d’altres organismes de l’Administració central, autonòmica o local, de l’obtenció dels quals no queda 
exempt el titular de l’encàrrec de gestió. 

2.- Del Consorci del Ter 

El Consorci del Ter es compromet a promoure i a elaborar els estudis de caracterització de l’espai previstos a la 
Fase 1 i a redactar les propostes de gestió de l’espai i la programació anual d’actuacions previstes a la Fase 2. 

El Consorci es compromet a incloure a les seves propostes les observacions que es derivin dels informes de 
l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 

El Consorci es compromet igualment a executar les actuacions que es continguin a les seves propostes quan 
hagin estat informades per l’Agència Catalana de l’Aigua o altres administracions competents i d’acord amb els 
límits i condicions que es puguin incorporar en aquests informes. 

El Consorci es compromet a comunicar l’inici i la finalització dels treballs a l’Ajuntament de Sarrià de Ter, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua o altres administracions competents, i a realitzar-los d’acord amb els criteris 
tècnics generals inclosos al document “Criteris tècnics per a l’execució dels treballs de manteniment i 
conservació de lleres públiques” que consta a l’annex d’aquest Conveni. Qualsevol actuació de correcció que 
sigui necessària per incompliment dels esmentats criteris tècnics generals serà a càrrec del Consorci. 

Durant l’execució dels treballs, el Consorci vetllarà per evitar que es produeixin danys o perjudicis a l’interès 
públic o privat que, en qualsevol cas, serien de la seva responsabilitat.  

 
Cinquena.- Seguiment i control de l’encàrrec 

a.- Inici de les actuacions 

El Consorci del Ter comunicarà l’inici de les actuacions a l’Ajuntament de Sarrià de Ter i als ens competents, 
d’acord amb el programa d’actuacions informat, on concretarà les coordenades de cada actuació. 

b.- Execució de les actuacions 

Les actuacions objecte del Conveni s’hauran d’adequar a les condicions tècniques generals, reflectides al 
document de referència que consta a l’Annex del present Conveni. 

Les actuacions s’executaran sense perjudici de tercers i del dret de propietat, de conformitat amb el que preveu 
l’article 54 del Reglament del domini públic hidràulic.   

Sisena.- Difusió i divulgació 

Durant la vigència del present Conveni, les parts acorden fer difusió pública de la seva existència per qualsevol 
mitjà de comunicació, fent-se mutu reconeixement públic. Així mateix, el Consorci del Ter s'encarregarà 
d'instal·lar al costat de la zona d'actuació un cartell divulgatiu sobre la custòdia fluvial, on consti a més 
l'existència del Conveni, la participació de les parts.  

 
Setena. -Finançament. 

Aniran per compte del Consorci del Ter les despeses per a la redacció dels estudis i propostes de gestió. Pel 
que fa a l'execució de les actuacions indicades per a la gestió de la zona d'actuació, s’acordaran entre ambdues 
parts.  
Així mateix per a aquestes o altres actuacions que una i una altra part considerin adequat executar, es podrà 
buscar el finançament necessari tant amb fons propis com per la participació d'altres institucions o entitats, 
sempre sota el consens i aprovació de les dues parts.  

 
Vuitena.- Comissió de seguiment 

Les parts signants acorden posar els recursos tècnics i els mitjans necessaris per al desenvolupament del 
present Conveni i coordinar-se en les actuacions vinculades a la custòdia a què es comprometen. 



 
 
 

Cada part signatària podrà designar un representant, el qual exercirà les funcions de comissió mixta per al 
seguiment, gestió, interpretació i execució del Conveni, i la resolució dels problemes que puguin derivar-se en el 
seu desenvolupament. 

Novena. - Entrada en vigor i vigència del Conveni 

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, essent-ne la seva vigència de 10 anys. El Conveni 
podrà ésser prorrogat de mutu acord per períodes anuals. En aquest cas, les parts subscriuran una pròrroga a 
l'efecte com a mínim un mes abans de l’expiració de la seva vigència.  

Desena.- Extinció 

El present Conveni s’extingirà: 
a) Per l’incompliment de les obligacions pactades. 
b) Per mutu acord entre les parts. 
c) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista. 
 

L’incompliment de les obligacions contretes per les causes detallades anteriorment, i especialment les relatives 
a les condicions tècniques d’execució dels treballs, seran causa suficient per la rescissió del conveni, sempre 
que una de les part ho denunciï amb una antelació mínima d’un mes. 
 
Onzena.- Jurisdicció 

El present Conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i desenvolupament regeix 
l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen per duplicat i a un sol efecte, aquest conveni en la data i en el 
lloc assenyalats en l’encapçalament.” 
 

Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Sarrià de Ter per al seu 
coneixement i a l'efecte corresponent. 

 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l'extracte del conveni 
aprovat. 

 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els acords anteriors, i de forma expressa a signar el 
conveni objecte d'aquesta resolució. 

 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents 
 

 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TER, LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I EL CONSORCI DE LES VIES 
VERDES DE GIRONA, PER A LA RECERCA I ELS FOMENT DELS HÀBITS 
SALUDABLES  

 
Motivació 
Des de l’Spin-off Health and Sport de la Universitat de Barcelona, es vol 
realitzar un estudi de recerca per a potenciar i fomentar els hàbits saludables, 
per la qual cosa s’han buscat dues rutes utilitzades per la gent per a la pràctica 
esportiva i d’exercici (a peu i en bicicleta), com són les Vies Verdes de Girona i 
la Ruta del Ter, representats pels dos Consorci que es proposa al conveni que 
signin el present acord de col·laboració.   

 
Disposició 



 
 
 
El Consell de Govern resol: 

 
Primer. Aprovar l’esmentat conveni entre el Consorci del Ter i Open Natura de Girona 
que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, EL CONSORCI DE LES 
VIES VERDES DE GIRONA, EL CONSORCI DEL TER I LA SPIN-OFF HEALTH&SPORTLAB, EN L’ÀMBIT DEL 
BENESTAR I DE L’ESTIL DE VIDA SALUDABLE. 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),  __ de març de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr _________, Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant UAB), segons 
Decret xxxx de __ de _____ publicat en  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. xxxx de xx de gener 
de xxxx, com a representant d’aquesta, amb seu social a Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del 
Vallès) i amb número d’identificació fiscal (NIF) Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l’article 75 
paràgraf m) dels Estatuts. 
 
D’una altra part, el Sr. Albert Gómez i Casas, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant 
CVVG), per nomenament del Ple de la Diputació de Girona el 15 de juliol de 2015 i en virtut de les facultat conferides 
per acord de l’Assemblea General de 29 de setembre de 2015 amb CIF P1700047B, assistit pel secretari, Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas. 
 
D’una altra part, De l’altra, el senyor Joaquim Roca i Ventura, en qualitat de President del Consorci del Ter, amb CIF 
P0800060F, representant del Consorci en virtut de l ‘article 18.a) dels estatuts del Consorci publicats en el Butlletí 
Oficial de la Província de data 19 de noviembre de 2015, i facultat per a signar aquest document d’acord amb la 
Resolució del Consell de Govern celebrada el dia 14 d’abril de 2016, assistit pel secretari. 
 
I d’altra part, Health&SportLab (en endavant HSL), amb CIF B66072240,  spin-off ubicada a l’Edifici Eureka, PRUAB, 
UAB, 08193 Bellaterra, representada en aquest acte per Lluís Capdevila, CEO i coordinador del grup de recerca de 
la UAB consolidat per la Generalitat de Catalunya 2014SGR-1497. 

 
En endavant, UAB, CVVG, CT i HSL seran designades com “les Parts”. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i 
 
CONSIDEREN 
 
I. Que HSL és una spin-off de base tecnològica co-participada per la UAB, amb transferència tecnològica des del 
grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya 2014SGR-1497 ubicada al Parc de Recerca de la UAB. La 
seva missió és atendre les necessitats de salut i de benestar de la societat relacionades amb l’estil de vida, 
proporcionant instruments pràctics, còmodes i no-invasius a través de dispositius mòbils. 

 
II Que la UAB i HSL tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de recerca i desenvolupament tecnològic, i 
que la present col·laboració permetrà aprofitar al màxim els seus potencials. 
 
II. Que el Consorci de les Vies Verdes de Girona, aporta elements bàsics per a la configuració d’una oferta 
estructurada en l’àmbit del Turisme Natura Actiu a la Costa Brava o el Pirineu de Girona, i manifesta en conseqüència 
el seu interès per a iniciar accions de col·laboració amb les altres parts. 
 
III. Que el Consorci del Ter és un organisme format per 60 ajuntaments de les comarques de Girona que promou, 
entre altres projectes, la Ruta del Ter, un eix ciclable i senderista que permet recórrer la totalitat del riu Ter entre el seu 
naixement i la seva desembocadura i manifesta l’interès en treballar conjuntament amb les altres parts. 
 
IV. Que és d’interès positiu la unió i la coordinació de totes les parts per tal de sumar esforços per establir camins 
d’actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu. 
 
V. Que les parts han establert i mantingut contactes a través del grup de recerca de la UAB, consolidat per la 
Generalitat de Catalunya, 2014SGR-1497 (“Estil de Vida, Esport i Salut”), en àrees relacionades amb la millora del 
benestar i de l’estil de vida per mitjà de la pràctica d’activitat física. 
 
VI. Que, en base al que s’ha exposat anteriorment, s’obre un ampli espectre de possibilitats de col·laboració, per la qual 
cosa es considera oportú subscriure un protocol que permeti un millor aprofitament dels recursos i una cooperació 
activa en el desenvolupament de temes d’interès comú; i per tant acorden signar el present conveni de col·laboració 
que es regirà per les següents 
 



 
 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.-  Finalitat de la Col·laboració 
 
El present conveni de col·laboració té per objecte emmarcar i coordinar l’actuació de les parts en el desenvolupament i 
posta en pràctica d’un projecte de mHealth per a millorar l’adherència, el benestar i l’estil de vida dels usuaris de les 
Vies Verdes de Girona i de la Ruta del Ter. Aquesta col·laboració s’emmarca dins les actuacions del grup de recerca de 
la UAB consolidat per la Generalitat de Catalunya 2014SGR-1497 (“Estil de Vida, Esport i Salut”), i dels projectes de 
mHealth de HSL. 
 
En concret, les línies d’actuació acordades per les parts són: 
 
- Col·laborar en el desenvolupament d’un programa basat en mHealth per a monitoritzar la utilització de les Vies Verdes 
de Girona i de la Ruta del Ter, per part de diferents grups d’usuaris de la població general. 
- El programa de mHealth te la finalitat general d’aconseguir l’adherència dels usuaris cap a un estil de vida actiu i 
saludable, contribuint a la millora del benestar, per mitjà de tècniques de gamnificació i de mHealth. 
- Per part de CVVG i de RT, el programa facilitarà la monitorització i el seguiment de la utilització objectiva dels 
itineraris de la xarxa. També facilitarà la consideració d’aquests itineraris com a saludables per mitjà d’indicadors 
objectius. 
 
- El resultat final serà el desenvolupament d’una aplicació web i d’una App per a plataformes mòbils,  específiques per 
al projecte. 
 
SEGONA.-  Formalització 
Les activitats contemplades en l’objecte del present conveni de col·laboració seran proposades i discutides en el marc 
d’una comissió on estiguin representades totes les parts, liderades per un membre del grup de recerca SGR de la UAB. 
 
TERCERA.-  Relació de recursos humans i materials 
 
El grup de recerca de la UAB aportarà recursos humans al conveni, com ara especialistes en benestar, adherència i 
estil de vida, per tal de que aquest pugui arribar a bon fi.  HSL aportarà recursos humans i materials al conveni, com 
ara investigadors, enginyers informàtics i de telecomunicacions i material informàtic,  per tal de que aquest pugui arribar 
a bon fi. 
CVVG i CT aportaran la col·laboració de membres del seu equip tècnic en les tasques de discussió i disseny de 
continguts de les aplicacions mHealth (web i App). 
 
QUARTA.-    Equip humà 
 
Per part de la UAB i de HSL, la persona responsable de la present col·laboració serà el Dr Lluís Capdevila, coordinador 
del Grup de Recerca de la UAB consolidat per la Generalitat de Catalunya 2009SGR-0535, i CEO de HSL. 
 
Per part del CVVG, la persona responsable de la present col·laboració serà __________ (nom i càrrecs). 
 
Per part del CT, la persona responsable de la present col·laboració será el senyor Ponç Feliu Latorre, gerent del 
Consorci del Ter. 
 
CINQUENA.- Efectes econòmics 
 
El present conveni no te cap efecte econòmic. Totes les col·laboracions que tinguin implicacions pressupostàries, 
requeriran la signatura d’un conveni específic, en el qual es determinaran aquestes qüestions. Els convenis específics 
seran estudiats i informats per una Comissió mixta al respecte. 
HSL aportarà els recursos humans i la infraestructura tècnica necessaris per a dur a terme el projecte. En 
contraprestació, un cop finalitzat el projecte, HSL tindrà dret a l’explotació dels possibles anuncis comercials que es 
puguin mostrar en les aplicacions informàtiques desenvolupades (Apps i web), previ acord i supervisió de CVVG i de 
CT. Aquests anuncis faran referència als comerços que vulguin promocionar-se i que estiguin en la zona d’abast de les 
rutes saludables incloses en les aplicacions (per exemple, les dels municipis recorreguts per les Vies Verdes). CVVG i 
CT facilitaran els contactes a nivell de municipis i recolzaran aquesta proposta promocional per als comerços 
relacionats amb les rutes saludables implicades en el projecte. 
 
SISENA.-  Durada 
 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una vigència de 5 anys, 
prorrogables previ acord escrit de les parts. 
 
SETENA.-  Confidencialitat 
 
Cadascuna de les parts es compromet a mantenir en secret estricte les informacions que a cada moment rebi de les 
altres parts, així com –subjecte a les previsions de la Clàusula Vuitena- les informacions que resultin de la col·laboració 
que s’estableix, abstenint-se de revelar unes o altres a tercers, i comprometent-se a adoptar les mesures necessàries 



 
 
 
per a garantir eficaçment aquesta confidencialitat, tant per part de la institució com de les persones que directa o 
indirectament vinculades amb aquella, participin en la present col·laboració. 
 
Aquesta obligació contractual de confidencialitat ho és sense perjudici de la observança de les obligacions legals que 
corresponen a les parts i que, en el cas de ser exigibles, comportaran que les parts es consultin recíprocament a fi de 
determinar conjuntament la postura a adoptar front a qualsevol requeriment de l’autoritat. En absència de consens, 
s’estarà a allò que la Llei disposi. 
 
Aquesta obligació de secret romandrà efectiva àdhuc amb posterioritat a l’exhauriment de la present col·laboració i 
sense cap mena de limitació temporal, sempre que la informació confidencial no hagi esdevingut de públic 
coneixement, i sempre que un tal públic coneixement no hagi estat conseqüència d’infracció d’aquesta obligació de 
secret. 
 
De conformitat amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades Personals, i 
demés normatives aplicables, les parts s’obliguen a respectar la citada norma i a preservar absolut secret sobre les 
dades personals a les que tinguin accés en l’àmbit d’aquesta col·laboració. Cada part serà responsable de traslladar a 
tots els membres de la seva organització l’anterior obligació i limitació, de forma que cada part respondrà directament 
front a l’altra part i front als tercers (titulars de les dades), per el incompliment o infracció de la normativa esmentada en 
què pugui incórrer qualsevol dels subjectes directament o indirecta (per relació laboral o qualsevol altra) vinculats amb 
la col·laboració establerta i/o que tinguin accés directe, o indirecte, a la totalitat o part de les dades personals 
generades o tractades. 
 
En tant que titulars dels fitxers que es generin, conforme a allò disposat a l’article 9 de la Llei Orgànica 5/1999, o norma 
que la substitueixi, la UAB i HSL s’obliguen a adoptar totes les mesures necessàries, idònies i/o simplement 
convenients, de caire tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat i deguda protecció de les dades de caràcter 
personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, les quals hauran de ser proporcionals i 
adequades prenent en consideració l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als que estan 
exposades, ja provinguin de l’acció humana ja de mitjà físic o natural. Igualment, la UAB i HSL garantiran el nivell de 
seguretat corresponent al tipus de fitxer que serà objecte de tractament en cada cas d’acord amb el disposat al present 
contracte. 
 
Les anteriors limitacions i obligacions en quant al caràcter secret i confidencial de les dades a les que la UAB i HSL 
tinguin accés, el deure de reserva per part de la UAB i de HSL i dels seus col·laboradors, així com la prohibició de 
revelació, divulgació i/o ús diferent a aquell expressament pactat subsistiran, fins i tot un cop finalitzat el present 
contracte. 
 
VUITENA.-  Publicitat dels resultats 
 
Cada una de les parts es compromet a no difondre, sota cap aspecte, les informacions científiques o tècniques 
corresponents al desenvolupament del conveni. 
 
Atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat i la finalitat eminentment d’innovació de HSL (com a spin-off de 
la UAB i la UPC), les altres parts posaran el més gran interès perquè els investigadors col·laboradors en el conveni 
puguin utilitzar els resultats finals o parcials, en part o en la seva totalitat, per a la seva publicació com articles, 
conferències, ponències, etc. en revistes, publicacions i seminaris de caire científic, sense necessitat de demanar 
l’autorització expressa de les altres parts. En qualsevol cas, els resultats hauran de respectar en tot moment les 
exigències de la Clàusula Setena així com l’anonimat dels individus en l’examen dels quals s’hagi fonamentat la 
obtenció d’aquells resultats. 
 
CVVG i CT i autoritzen a la UAB i a HSL a donar informació pública de la signatura d’aquest conveni en la que hi 
podran incloure: títol, contingut i termini de realització. 
 
NOVENA.-   Autoria 
 
En les possibles publicacions es respectarà sempre la menció dels autors del treball. La UAB i HSL són els 
responsables dels resultats de possibles projectes d’investigació i d’innovació relacionats amb aquest conveni i podran 
donar compte d’aquests resultats de forma global a les entitats que han finançat aquells projectes per mitjà dels 
informes estandarditzats, respectant en tot moment les exigències de la Clàusula Setena així com l’anonimat dels 
individus en l’examen dels quals s’hagi fonamentat l’obtenció d’aquells resultats. CVVG i CT podran tenir coneixement 
dels resultats de les investigacions derivades del present conveni i podran aplicar-los en els seus usuaris. 
 
DESENA.- Litigis 
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord, les parts es sotmeten a l’arbitratge 
institucional del Tribunal d’Arbitratge de Barcelona, de la Associació Catalana per a l’Arbitratge, a qui se li encomana la 
designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge. L’arbitratge serà de dret, i les parts s’obliguen des d’ara 
al compliment de la decisió arbitral. 
 

 



 
 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la Universitat Autònoma de Barcelona i al 
Consorci de les Vies Verdes de Girona, per al seu coneixement i a l'efecte 
corresponent. 

 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l'extracte del conveni 
aprovat. 

 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els acords anteriors, i de forma expressa a signar el 
conveni objecte d'aquesta resolució. 

 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents 
 

 
10.- INFORME DE GERÈNCIA 

 
L’article 21 dels estatuts del Consorci del Ter, que detalla quines són les funcions i 
activitats pròpies del gerent de l’organisme, assenyala al seu punt i) la necessitat que 
aquest rendeixi comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i l’Assemblea. 
 
És per això que s’emet la següent relació de visites, reunions, assistència a jornades i 
entrevistes, amb el qual el gerent del Consorci del Ter, Ponç Feliu i Latorre, informa de 
la seva gestió als membres del Consell de Govern que se celebra a Manlleu, el dia 14 
d’abril (període comprès entre el 3 de febrer de 2015 i el dia 11 d’abril de 2016), amb 
una dedicació actual de 32,5 hores setmanals: 

 
 

• 3 de febrer, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Jordi Tutusaus, de l’empresa “Traces”, per la 
senyalització de la Ruta del Ter al seu pas per Osona, encàrrec de DIBA. 

• 3 de febrer, 19h. Girona. Participació al debat sobre el canvi climàtic al Museu del 
Cinema de Girona, per sol·licitud de l’Ajuntament de Girona. 

• 4 de febrer, 9h. Salt. Reunió amb Elisa Kochskämper, doctorant en la gestió de l’aigua, 
a la Universitat de Girona 

• 4 de febrer, 11:30h. Sant Gregori. Reunió, juntament amb el President, amb el Sr. 
Àngel Dutras, de l’empresa Prodaisa. 

• 4 de febrer, 13h. Sant Gregori. Despatx quinzenal amb el President pel LIFE Potamo 
Fauna i altres qüestions de funcionament del Consorci del Ter. 

• 8 de febrer, 12h. Santa Coloma de Farners. Reunió amb representants d’Ajuntaments, 
Consorci Ter-Brugent i Consell Comarcal pel Pla d’Usos del Ter 

• 9 de febrer, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els 
tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 9 de febrer, 11h. Manlleu. Caterina Riera, per a l’adquisició de pintura de senyalització 
de la Ruta del Ter. 

• 10 de febrer, 10h. Camprodon. Reunió amb l’Alcalde i el Sr. Àngel Planas, pel traçat 
de la Ruta del Ter al seu pas pel municipi. 

• 10 de febrer, 19:30h. Girona. Assistència en representació del Consorci del Ter a la 
Taula del Canvi Climàtic de Girona. 

• 11 de febrer, 9h Salt. Reunió amb el Srs. Juanjo de Natura Local, Albert Salart i 
Caterina Riera, per l’aplicatiu de la Ruta del Ter. 



 
 
 
• 11 de febrer, 12h. Celrà. Reunió amb la Sra. Montse Sala de l’empresa Medichem, per 

possibles col·laboració durant l’any 2016. 
• 11 de febrer, 14h. Sant Gregori. Dinar i posterior sessió ordinària del Consell de 

Govern del Consorci del Ter. 
• 12 de febrer, 9:30h. Colomers. Reunió amb el Sr. Quim Peraferrer i Sr. Josep Delàs, 

per les obres de la ruta del Ter a Colomers. 
• 12 de febrer, 10:30h. Torroella de Montgrí. Visita a la Ruta del Ter amb el Sr. Bep 

Pujol, juntament a Albert Salart i Caterina Riera. 
• 12 de febrer, 12h. La Bisbal. Reunió amb el President Sr. Joan Català i els tècnics de 

la Xarxa de Cicloturisme, pel conveni amb el Consorci del Ter. 
• 15 de febrer, 11h. Salt. Reunió amb l’estudiant en pràctiques Albert Salart, per les 

tasques a fer en l’aplicatiu de la Ruta del Ter. 
• 16 de febrer, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els 

tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 
• 16 de febrer, 10h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Toribio Yun i la Sra. Anna Comellas per 

una possible subvenció de fons FEDER. 
• 16 de febrer, 11h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Jordi Salarich, per qüestions sobre 

l’edició de 2016 del Repte del Ter. 
• 16 de febrer, 12:30h. Gurb. Reunió amb el Sr. Toribio Yun i el Sr. Pere Miralpeix, 

Regidor, per l’aplicatiu de Natura Local a l’Ajuntament de Gurb. 
• 17 de febrer, 9h. Girona. Reunió amb el Sr. Narcís Sastre, per qüestions diverses entre 

l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter. 
• 18 de febrer, 9:15h. Girona. Xerrada a l’escola CEIP Migdia, sobre l’exposició del LIFE 

Potamo Fauna, adreçada a escolars del centre. 
• 18 de febrer, 11h. Banyoles. Reunió de coordinació del Projecte LIFE Potamo Fauna 

entre els tècnics del Consorci de l’Estany i del Consorci del Ter. 
• 18 de febrer, 13:30h. Banyoles. Dinar de coordinació entre tots els socis participants 

del Projecte LIFE Potamo Fauna. 
• 19 de febrer, 9:30h. Anglès. Visita de camp al nou itinerari fluvial amb l’Alcaldessa, 

Sra. Àstrid Desset, juntament a Caterina Riera i Albert Salart. 
• 19 de febrer, 12h. Sant Gregori. Despatx quinzenal amb el President pel LIFE Potamo 

Fauna i altres qüestions de funcionament del Consorci del Ter. 
• 22 de febrer, 11h. Barcelona. Reunió, juntament al President, amb les Sres. Victòria 

Eugènia Martínez Fraile i Laura Campo, conveni Fundació AGBAR. 
• 23 de febrer, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els 

tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 
• 23 de febrer, 11h. Manlleu. Reunió amb la Sra. Aida Pich de “La Caixa”, pel canvi dels 

clavaris del Consorci del Ter. 
• 23 de febrer, 11:30h. Manlleu. Reunió amb el Director de la sucursal del BBVA, pel 

canvi dels clavaris del Consorci del Ter. 
• 23 de febrer, 12h. Manlleu. Reunió amb el Secretari de l’Ajuntament de Manlleu, Sr. 

Lluís Solé, per qüestions diverses del Consorci del Ter. 
• 24 de febrer, 9:15h. Girona. Reunió amb el Sr. Dani Blasco, professor de la UdG i 

coordinador del PECT sobre turisme, per formar part del projecte. 
• 24 de febrer, 11h. Girona. Assistència a la conferència del Sr. Gabriel Borràs, Agència 

Catalana de l’Aigua, sobre canvi climàtic. 
• 24 de febrer, 14h. Salt. Reunió amb el Sr. Quim Pou, de Sorelló, per les activitats del 

Consorci del Ter del projecte de Dipsalut per a l’any 2016. 
• 24 de febrer, 16:30h. Salt. Reunió amb la Sra. Alba Casals, de El Blauet, per les 

activitats del Consorci del Ter del projecte de Dipsalut per a l’any 2016. 



 
 
 
• 25 de febrer, 12h. Girona. Escola CEIP “Migdia”, Sra. Maria Camps, per a l’exposició 

del LIFE Potamo Fauna. 
• 25 de febrer, 13h. Girona. Xerrada oberta a tots els estudiants interessats en fer 

pràctiques al Consorci del Ter, de la Universitat de Girona. 
• 26 de febrer, 12h. Girona. Reunió amb el Sr. Dani Boix, per preparació del projecte 

Urban Ponds, on el Consorci s’hi presentarà. 
• 29 de febrer, 11h. Salt. Reunió amb l’estudiant de Nova Zelanda, Sr. Nick Kirk, sobre 

l’experiència de gestió de l’aigua al riu Ter. 
• 29 de febrer, 19h. Salt. Assistència a la presentació del Pla Especial de les Deveses 

de Salt per part de la regidora Sra. Marta Guillaumes i l’equip redactor 
• 1 de març, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els 

tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 
• 1 de març, 10h. Manlleu. Reunió amb Caterina Riera, per a definir les tasques de la 

Ruta del Ter i de l’aplicatiu per a mòbils. 
• 1 de març, 12h. Manlleu. Reunió amb el Gerent d’Aigües de Vic, Sr. Josep Maria 

Aparicio, per al conveni per a l’any 2016. 
• 1 de març, 13.30h. Camprodon. Reunió amb la Sra. Núria Mayà, per a la cessió de 

l’exposició del LIFE Potamo Fauna. 
• 1 de març, 14.00h. Camprodon. Reunió amb el Sr. Xavier Juncà, regidor de 

Camprodon, i el Sr. Toribio Yun, per a l’aplicatiu per a mòbils. 
• 2 de març, 9h. Salt. Reunió amb el Sr. Agustí Anglada, Gerent de l’empresa DRIM, per 

a les obres de les basses del LIFE Potamo Fauna. 
• 2 de març, 11h. Salt. Reunió amb els Srs. Marc Mascort i Armengol Arumí, juntament a 

Teia Puigvert, per a les pràctiques en empresa al Consorci del Ter. 
• 2 de març, 19h. Salt. Xerrada divulgativa juntament a membres del projecte LIFE sobre 

coneixement i divulgació de la Xarxa Natura 2000 adreçat als col·laboradors de la Ruta 
del Ter. 

• 3 de març, 9:30h. Girona. Reunió amb Dani Boix, Narcís Sastre, Christian Geis i Teia 
Puigvert, per al projecte “Urban Ponds”. 

• 3 de març, 11:30h. Girona. Reunió amb el Diputat de Medi Ambient, Sr. Lluís 
Costabella, i els Srs. Quim Vivas, Enric Llauger i Narcís Vicens, per a sol·licitar ajut per 
al Pla d’Usos del Ter. 

• 4 de març, 11h. Vilobí d’Onyar. Reunió amb Regidors i alcaldes dels municipis de 
l’Onyar, i els Srs.Quim Vivas (CC La Selva) i Àngel Planas (C.Vies Verdes), per 
impulsar la Ruta de l’Onyar. 

• 7 de març, 9h. Girona. Reunió amb el President del Consorci, Sr. Quim Roca, per a 
despatxar qüestions diverses i signatura de documentació administrativa. 

• 7 de març, 10h. Girona. Signatura del conveni de col·laboració entre el Consorci del 
Ter i el Consorci de Vies Verdes, juntament als Sr. Quim Roca, Albert Gómez i Àngel 
Planas. 

• 7 de març, 12h. Girona. Reunió amb el Sr. Narcís Piferrer per a la col·laboració 
d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter amb el Consorci del Ter. 

• 8 de març, 7:45h. Sant Hilari Sacalm. Reunió amb l’Alcalde, Sr. Joan Ramon Veciana i 
el regidor Sr. Rutllant, per a la possible recuperació del camí de la riera d’Osor. 

• 8 de març, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els 
tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 9 de març, 9h. Girona. Reunió amb els Srs. Àlex Rocas i Salvador Soses, de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, juntament a Teia Puigvert, per al Pla d’Usos del Ter. 

• 9 de març, 10h. Girona. Reunió amb els Srs. Àlex Rocas (ACA) i Jordi Muntaner 
(Geoservei), juntament a Teia Puigvert, per al PECT del Baix Ter. 



 
 
 
• 10 de març, 10h. Salt. Reunió amb la Sra. Sònia Anguita, per a pràctiques en empresa 

al Consorci del Ter 
• 10 de març, 11:30h. Girona. Reunió amb el President de Dipsalut, Sr. Josep Maria 

Corominas, i la tècnica de Dipsalut, Sra. Àfrica Masó, amb el President Sr, Quim Roca, 
pel futur conveni. 

• 10 de març, 13h. Salt. Reunió amb la Sra. Sara Pont, tècnica de la Direcció General de 
medi Natural, juntament a Teia Puigvert, per al Pla d’Usos del Ter. 

• 11 de març, 17h. Torroella de Montgrí. Dipòsit del cartell – plafó de l’arribada de la 
Ruta del Ter a la Gola del Ter, a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí – l’Estartit. 

• 14 de març. 10:30h. Salt. Xerrada als alumnes de l’IES Vallvera de Salt sobre el LIFE 
Potamo Fauna i el Ter. Realització de dues xerrades seguides a dos grups d’alumnes, 
diferents classes. 

• 15 de març, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els 
tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 15 de març, 12h. Manlleu. Reunió amb l’anterior Interventor del Consorci del Ter, Sr. 
Lluís Solé, per al tancament de l’any 2015. 

• 16 de març, 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Ignasi Sala, propietari de la finca de “Cal 
Gegant” de La Pilastra, en relació a la finca, situada sobre el riu Ter al congost que 
forma el Ter. 

• 17 de març, 10h. Salt. Reunió amb els Srs. Marc Mascort i Armengol Arumí, juntament 
a Teia Puigvert, per a les pràctiques en empresa al Consorci del Ter. 

• 18 de març, 9:30h. Bescanó. Realització d’un guiatge a l’Illa de la Pilastra, dins una 
activitat del LIFE Potamo Fauna, a alumnes de l’Institut de Bescanó, a petició del 
Director, Sr. Quim Cullell. 

• 18 de març, 13h. Salt. Reunió amb l’alumna de l’escola Maristes de Girona, Cèlia 
Montalbán, per a informació d’un treball de recerca. 

• 19 de març, 9h. Anglès. Activitat oberta al públic, d’anellament d’ocells, tallers de 
Natura i pesca científica, en el marc de les activitats de Dipsalut. 

• 21 de març, 9h. Salt. Reunió amb els Srs. Eduard Adrobau, Marta Guillaumes, Teia 
Puigvert, Isaac Pérez i  altres membres del Cau de Salt, per al camp de treball del 
proper estiu. 

• 22 de març, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els 
tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 22 de març, 10h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Jordi Calsina i el Sr Jordi Saladrich, per a 
la proposta que han presentat sobre la marxa cicloturista al riu Ter. 

• 22 de març, 12h. Manlleu. Reunió amb la Sra. Caterina Riera i el Sr. Jordi Saladrich de 
Tracks, per a diferents qüestions de la Ruta del Ter. 

• 22 de març, 13h. Manlleu. Trobada amb Joan de l’empresa DETEINCO, per al canvi i 
renovació de material informàtic del Consorci del Ter. 

• 23 de març, 12h. Girona. Trobada amb el Sr. Francesc Moradell, delegat de la 
Federació Catalana de Ciclisme a Girona, per a l’edició d’enguany de la marxa 
cicloturista del Ter. 

• 23 de març. 18h. Barcelona. Reunió, juntament a Quim Roca i Gaietà Garcia, amb el 
Conseller Rull, Marta Sobirà, Jordi Agustí i Josep Rafús, per qüestions diverses del 
Consorci del Ter. 

• 29 de març, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els 
tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 29 de març, 11h. Manlleu. Reunió amb la Sra. Caterina Riera, per a diferents qüestions 
de la Ruta del Ter (aplicatiu, material senyalització de la Ruta, etc.) i de les activitats 
de Dipsalut. 



 
 
 
• 29 de març, 13h. Girona. Instal·lació de l’exposició del LIFE Potamo Fauna a l’escola 

FEDAC del Pont Major, amb la Sra. Lurdes Sais, professora del centre. 
• 30 de març, 9:30h. Banyoles. Reunió amb Miquel Campos, Raquel Xargay, Dolors 

Nevado i juntament a Anna Serra, per qüestions financeres i administratives del LIFE 
Potamo Fauna. 

• 30 de març, 13h. Camprodon. Reunió amb l’alcalde, Sr. Xavier Sala, juntament al Sr. 
Jaume Guàrdia i el seu fill, per a parlar de l’acord de dret de pas de la Ruta del Ter per 
la seva finca. 

• 30 de març, 15h. Celrà. Reunió amb l’Alcalde de Celrà, Sr. Dani Cornellà, per a la 
possibilitat de fer l’obra de connexió de la Ruta del Ter entre Celrà i Girona. 

• 31 de març, 12h. Girona. Reunió amb els Srs. Jaume Vicens, Subdirector General de 
Medi Natural, Miquel Campos i Quim Pou, per problemes amb la Generalitat del LIFE 
Potamo Fauna. 

• 1 d’abril, 10:30h. Sant Gregori. Despatx quinzenal amb el President del Consorci, Sr. 
Quim Roca, per a diferents qüestions del Consorci del Ter. 

• 1 d’abril, 11h. Sant Gregori. Reunió, amb el President i el Sr. Xavier Latorre, President 
de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, per al Congrés de l’Aigua de Catalunya, 
març 2017. 

• 4 d’abril, 12:30h. Girona. Reunió amb el Sr. Pau Batlle i la Sra. Laura Arjona, per al 
conveni amb Dipsalut per als propers anys. 

• 5 d’abril, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i els tècnics 
del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 6 d’abril, 9h. Girona. Realització d’una xerrada a alumnes de l’escola Verd de Girona, 
sobre la fauna dels rius, de la ciutat, i el LIFE Potamo Fauna. 

• 6 d’abril, 10h. Girona. Reunió amb els Srs. Dani Cornellà, Alcalde de Celrà, i Joan 
Alcalà, Regidor de Girona, sobre la possibilitat de connectar la Ruta del Ter entre 
Campdorà i Girona. 

• 6 d’abril, 13h. Salt. Reunió amb representants de la comunitat de regants del Baix Ter, 
Srs. Jordi Ponjoan, Narcís Illa, Josep Maria Parals i Teia Puivert, sobre els recs 
històrics. 

• 7 d’abril, 9:30h. Anglès. Reunió amb l’Alcaldessa, Sra. Àstrid Desset, i el Sr. Toribio 
Yun, per a la possibilitat de fer itineraris de l’aplicatiu de Natura Local al municipi. 

• 7 d’abril, 10:30h. La Cellera. Reunió amb l’Alcalde, Sr. David Sarsanedes, i el regidor 
Sr. Narcís Bosch amb el Sr. Toribio Yun, per a la possibilitat de fer itineraris de Natura 
Local al municipi. 

• 8 d’abril, 9h. Girona. Reunió amb el Sr. Pau Masramon de l’entitat Aigua És Vida, per a 
la campanya +H20 TER 

• 8 d’abril, 11h. Sant Gregori. Despatx quinzenal amb el President del Consorci, Sr. 
Quim Roca, per a diferents qüestions del Consorci del Ter. 

• 8 d’abril, 12h. Sant Gregori. Reunió amb el President i els Srs. Jordi Saladrich de 
Tracks i Jordi Calsina, d’Open Natura per a la marxa cicloturista de l’edició de 2016. 

• 11 d’abril, 11:30h. Girona. Reunió amb els Srs. Àngel Planas i Albert Gómez, Consorci 
Vies Verdes, i Dani Cornellà, Alcalde de Celrà, per la connexió per la riba dreta. 

 
 

11.  INFORMACIONS DIVERSES: 
 

Informacions diverses sobre projectes i altres qüestions de funcionament del Consorci 
del Ter:  

 
 



 
 
 

• Campanya +H2O TER (banner, moció als Ajuntaments, informació cabals web, 
etc.). En aquest sentit, el gerent comenta que es farà arribar als Ajuntaments 
per tal que procedeixin a la seva aprovació, la moció que es transcriu a 
continuació: 
  
MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA RECUPERACIÓ DEL 
CABAL ECOLÒGIC I A LA REDUCCIÓ DEL TRANSVASAMENT. 
 
 
Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel 
sexenni 2016-2021, de les conques hidrogràfiques europees fruit de les 
obligacions que estableix la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) que afecta de Ple 
a l’estat ecològic del Delta de l’Ebre, espai d'alt valor estratègic en les 
migracions d'aus entre Europa i África, amb l’aprovació del Pla Hidrològic de la 
Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern espanyol, que té el 
rebuig de gran part de la societat catalana demostrat en la gran manifestació 
feta a Amposta el passat 7 de febrer. 
 
Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de 
la seva preservació i reivindicació,volem posar de manifest la necessitat com a 
país de protegir i defensar el patrimoni natural, i en especial del riu Ter, en 
relació al seu cabal, el seu estat ecològic i el seu reconeixement.  
 
Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la 
defensa del cabal del Ter” que va ser aprovat per molts ajuntaments, consells 
comarcals i la Diputació de Girona el febrer de 2008, el riu Ter, fruit de la 
regulació del seu cabal a través dels embassaments i del constant 
transvasament d’aigua cap a altres conques internes catalanes, es troba sovint 
en unes condicions ecològiques extremadament precàries al seu pas per les 
comarques gironines.  
 
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del 
territori català, especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta 
solidaritat ha servit, com s’ha fet públic des del Consorci del Ter en reiterades 
ocasions, per  contribuir al desenvolupament econòmic i social del nostre país. 
Tanmateix, estem en un punt, en part a causa de períodes de sequera cada 
cop més freqüents, i en part pel sistemàtic transvasament d’aigua cap a altres 
conques catalanes, en què des de les comarques gironines exigim un 
replantejament d’aquesta situació, amb el benentès que això ha de suposar un 
avenç cap al desenvolupament sostenible del país. 
 
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública 
el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel 
període 2016-2021. En aquest Pla de Gestió es proposa, entre d’altres 
aspectes, un nou règim de cabals de manteniment que són un 40% inferiors a 



 
 
 

aquells fixats al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment (PSCM) aprovat per 
Acord de govern de 4 de juliol de 2006, per d’aquesta manera poder 
augmentar la capacitat de transvasament i fer front a les obligacions de la 
privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat transvasant així 166 hm3/any 
del riu Ter cap a la regió metropolitana de Barcelona.  
 
Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera 
suposa transvasar el 50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques, 
provoca greus problemes al riu Ter, aigües avall del Pasteral, tal i com han 
posat de manifest les al·legacions presentades per diverses entitats al Pla, 
com el Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la 
Plataforma Aigua és Vida. 
 
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen 
assolir nivells de transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa 
reiterada de les entitats i organitzacions a l’entorn del riu Ter varen provocar el 
compromís del Conseller de Medi Ambient i President de l’Agència Catalana de 
l’Aigua a reduir paulatinament el cabal del riu Ter (Declaració de Celrà, 2008), 
fins assolir a l’any 2015 els 115 hm3 com a màxim. 
 
En el Pla defineix el sistema Ter-Llobregat com una única conca. Malgrat es 
defineix el sistema de gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les 
conques separadament, de manera que no perdin entitat ni se’n puguin 
desdibuixar les dades per a cada conca, la conca del Ter i la conca del 
Llobregat, especialment quan es parla de recursos i d’abastament. Si no es 
defineixen com dues entitats separades, es dóna a entendre que hi ha una 
única conca: el “sistema Ter-Llobregat”. 
 
En ple segle XXI i quan estem construint una nova República, hem de poder 
aconseguir evitar que sigui més beneficiosa per a l’estat ecològic del Riu Ter 
una llei franquista, vigent encara, tot i que també incomplerta sistemàticament, 
que no pas el que es preveu en el Pla de Gestió que es proposa des de l’ACA. 
 
Per tot això, es proposa al Ple d’aquesta corporació l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
 

1. Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el riu 
Ter en el transvasament de la seva aigua. 
 

2. Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel Consorci del 
Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, la plataforma Aigua és 
Vida de Girona al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i 



 
 
 

sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que les reculli totes en la redacció 
definitiva d’aquest Pla. 
 

3. Donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris 
d’Aigües del Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida, i a totes les entitats que 
treballen per a la gestió sostenible i la protecció de los recursos hídrics del 
nostre país i oferir suport als actes que s'organitzin per difondre la seva tasca. 
 

4. Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses 
d’aigua (superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu 
deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic, 
per a preservar-ne el llegat per a les generacions futures.  
 

5. Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 2008 
signada pel govern de la Generalitat de Catalunya. 
 

6. Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la 
gestió de totes les masses d’aigua (tan superficials com subterrànies) a 
Catalunya i a Europa. L’aigua és un bé públic i com a tal, la seva planificació i 
gestió ha d’estar regida per l’interès públic. No pot estar en mans d'interessos 
privats i ser una eina d'especulació i mercadeig. 
 

7. Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions d’aforament 
existents a la conca del Ter funcionin correctament i es pugui garantir un accés 
constant, directe, continu i entenedor a les dades i informació sobre els cabals 
existents a cada moment; així mateix, augmentar el nombre d’estacions 
d’aforaments al llarg del curs del riu Ter i els seus principals afluents. 
 

8. Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de 
treball a nivell català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que 
tingui la finalitat de buscar solucions definitives a la gestió de l’aigua al conjunt 
del país. 
 

9. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al 
Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’aigües del Baix Ter i a la 
Plataforma Aigua és Vida de Girona. 
 

 
En aquest sentit, i després de la lectura de la moció del president del Consorci, 
s’aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell de Govern trametre 
aquesta moció als diferents ajuntaments, penjar-la a la página web del Consorci i 
s’enviarà un escrit a l’Agència Catalana de l’Aigua sol·licitant que facin funcionar les 
estacions que actualmente no funcionen. 

 
 



 
 
 

• Reunió Conseller Rull: S’informa que es va plantejar davant del Conseller Rull 
la problemàtica existent. Per altra banda, es va posar sobre la taula el conveni 
d’ATL, i posant en coneixement que des del 2011 no paga al Consorci i que 
per tant es van avenir a tenir una reunió que es realitzarà el proper dia 25 
d’abril amb l’objectiu de disposar de finançament pels anys deguts. Al respecte, 
intervé la senyora Guillaumes que suggereix que si s’obté finançament 
d’alguna altra Font, es podria replantejar la signatura del conveni amb la 
Fundació AGBAR. Continua la intervenció el gerent que informa que es va 
plantejar que la Diputació de Barcelona aporti més diners, atès que una part 
del territori del curs del riu Ter passa per la província de Barcelona, motiu pel 
qual en breu està prevista una reunió. 

 
• Eliminació de “albater.org” a les webs. S’informa que es procedirà a l’eliminació 

pel canvi del nom del Consorci. 
 

• Camps de treball estiu 2016 a Sant Gregori i Salt. S’informa que hi ha previst a 
Sant Gregori i a Salt que es realitzaran camps de treball d’estiu. 
 

• Estudiants en pràctiques (Ruta del Ter, bosc de Foixà-Colomers, activitats 
Dipsalut). S’informa que es compta amb estudiants actualmente i posteriorment 
n’hi haurà més al llarg de l’estiu. 
 

• Explicació nou conveni Dipsalut. S’informa de les activitats realitzades i 
properes. S’informa que es va tenir una trobada amb el responsable de 
DIPSALUT amb la voluntat de renovar-ho tres anys més. 
 

• Congrés de l’aigua de Catalunya. El gerent informa que fa uns quinze dies es 
va mantenir una trobada amb el senyor Xavier Latorre, i consten un seguit de 
propostes de cara al març de 2017. 
 

• Resolució proposta LIFE ConnecTer. S’informa que no es va concedir, si bé es 
creu convenient que es torni a presentar el proper setembre. 

 
 

12. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda incloure per urgència en 
l’ordre del dia la següent proposta: 
 
12.1 Aprovació del conveni amb el senyor Jaume Guardia, l’Ajuntament de 
Camprodon i el Consorci del Ter, per a la col·laboració en actuacions territorials 
en l’àmbit del riu Ter 
 
Motivació 
 
El senyor Jaume Guardia és propietari d’uns terrenys que es troben situats en el teme 
municipal de Camprodon i en aquesta finca, coneguda amb el nom de Cal Mariner hi 
pasar el futur camí de la Ruta del Ter, que es tracta d’una ruta d’interès supramunicipal 
que uneix diferents poblacions.  
 



 
 
 
El Consorci disposa d’un projecte denominat “Ruta del Ter al Ripollès”, redactat per 
l’empresa Geosilva per encàrrec del Consorci 
 
El Consorci del Ter treballa activament per a promoure el desenvolupament territorial 
del seu àmbit d’actuació, ja sigui des del vessant públic amb la col·laboració dels 
Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens públics, com amb la implicació de la 
iniciativa privada d’aquest territori. Per la seva banda l’Ajuntament de Camprodon ha 
mostrat la seva conformitat en desenvolupar aquest projecte. 
 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 
150 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, preveuen expressament la possibilitat que les administracions 
públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació consensuada per 
a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquest règim és 
extrapolable a l’establiment de col·laboració entre l’administració i els particulars, quan 
tenen per objecte igualment la millora en la gestió dels serveis o de les condicions de 
desenvolupament de les competències amb l’objectiu de la satisfacció de l’interès 
general. 
 
En compliment del mateix principi l’art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
regula la possibilitat genèrica (encara que sigui referint-se al supòsit d’acabament 
convencional dels procediments) d’establiment de convenis entre l’administració 
pública i subjectes sotmesos al dret privat que tinguin per objecte “la satisfacció de 
l’interès públic”. 
 
L’article 4 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic exclou de la seva aplicació aquells convenis que pugui 
concertar l’administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat. 
L’article 25 del mateix text legal estableix amb caràcter general que les administracions 
públiques podran incloure als seus contractes (i per extensió als convenis subscrits) 
els contractes, pactes i condicions que tinguin per convenient sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídics o als principis de la bona 
administració.   
 
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en 
la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local atribueix com a competència pròpia la informació i 
promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local, així com també la competència 
pròpia en matèria de medi ambient, sense perjudici de les demés competències 
pròpies que han estat atorgades a l'administració local. En el mateix sentit s’expressa 
l’article 66 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
La competència per a l’aprovació del conveni recau al Consell de Govern en virtut 
d’allò previst en els estatuts del Consorci del Ter, publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 19 de novembre de 2015. 
 



 
 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la urgència de l’acord. 
 
Segon. Aprovar la minuta del conveni amb el senyor Jaume Guardia, l’Ajuntament de 
Camprodon i el Consorci del Ter, per a la col·laboració en actuacions territorials en 
l’àmbit del riu Ter que es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI ENTRE EL SENYOR JAUME GUARDIA _____, L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON  I EL 
CONSORCI DEL TER, PER A LA COL·LABORACIÓ EN ACTUACIONS TERRITORIALS EN L’ÀMBIT 
DEL RIU TER 
 
A Camprodon, el dia _____ de 2016 
 
REUNITS: 
El senyor Joaquim Roca i Ventura president del Consorci del Ter, representant del Consorci del Ter amb 
CIF P0800060F, i domicili al passeig del Ter número 2 de Manlleu (Museu del TEr), d'acord amb l'article 
18.a) dels estatuts del Consorci, i facultat per a signar aquest document en virtut de la Resolució del 
Consell de Govern de data 14 d'abril de 2015., assistit pel secretari del Consorci.  
El Sr. F. XAVIER SALA PUJOL, alcalde de Camprodon, que actua d’acord amb les atribucions que li 
confereix l’article 21.1.d) de la Llei de bases del règim local,  assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Luis 
López García.   
El senyor JAUME GUARDIA  _____, major d’edat, amb DNI 74.596.027-N, actuant en nom i interès propi. 
Les  parts es reconeixent mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament 
d’aquest conveni i  
 
MANIFESTEN: 
 
• El senyor Jaume Guardia ____ és propietari dels terrenys amb referència cadastral número 
_________, situats al terme municipal de Camprodon. 
• Que en la seva finca, coneguda amb el nom de la Cal Mariner hi passa el futur camí de la Ruta del 
Ter, ruta d’interès supramunicipal que uneix diferents poblacions, extrem que ambdues parts coneixen.  
La ruta del Ter és un itinerari senderista i cicloturista que uneix el naixement del Ter a Ulldeter (Setcases) i 
la Gola del Ter a l’Estartit (Torruella de Montgrí). 
• El senyor Jaume Guardia _____  coneix el projecte denominat “Millores a la Ruta del Ter al Ripollès” 
redactat per part de l’empresa Geosilva per encàrrec del Consorci del Ter. 
• El Consorci del Ter treballa activament per a promoure el desenvolupament territorial del seu àmbit 
d’actuació, ja sigui des del vessant públic amb la col·laboració dels Ajuntaments, Consells Comarcals i 
altres ens públics, com amb la implicació de la iniciativa privada d’aquest territori. 
• L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 150 del Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveuen expressament la possibilitat que les 
administracions públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació consensuada per a 
la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquest règim és extrapolable a l’establiment de 
col·laboració entre l’administració i els particulars, quan tenen per objecte igualment la millora en la gestió 
dels serveis o de les condicions de desenvolupament de les competències amb l’objectiu de la satisfacció 
de l’interès general. 
• En compliment del mateix principi l’art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula la possibilitat genèrica (encara 
que sigui referint-se al supòsit d’acabament convencional dels procediments) d’establiment de convenis 
entre l’administració pública i subjectes sotmesos al dret privat que tinguin per objecte “la satisfacció de 
l’interès públic”. 
• L’article 4 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del 
Sector Públic exclou de la seva aplicació aquells convenis que pugui concertar l’administració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat. L’article 25 del mateix text legal estableix amb 
caràcter general que les administracions públiques podran incloure als seus contractes (i per extensió als 



 
 
 
convenis subscrits) els contractes, pactes i condicions que tinguin per convenient sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídics o als principis de la bona administració.   
• L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la seva 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local atribueix com a competència pròpia la informació i promoció de l’activitat turística 
d’interès i àmbit local, així com també la competència pròpia en matèria de medi ambient, sense perjudici 
de les demés competències pròpies que han estat atorgades a l'administració local. En el mateix sentit 
s’expressa l’article 66 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
Atenent doncs als antecedents esmentats i d’acord amb els fonaments de dret que els són d’aplicació, les  
parts 
 
ACORDEN: 
 
PRIMER.- Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el senyor Jaume Guardia com a 
propietari del terreny conegut amb el nom de la Cal Mariner, l’Ajuntament de Camprodon i el Consorci del 
Ter per a dur a terme l’actuació de recuperació del camí de __________ inclòs en el marc de la Ruta del 
Ter. 
 
L’assumpció de les obligacions que es deriven del present conveni ho són sens perjudici de les 
competències d’altres administracions així com de les autoritzacions que resultin necessàries. 
 
 
SEGON.-  Obligacions del senyor Jaume Guardia  _____ 
El senyor Jaume Guardia _____  autoritza al Consorci del Ter a la realització de les obres necessàries per 
a la recuperació del camí de Cal Mariner _____ inclòs en la Ruta del Ter, que es troben descrites en el 
projecte anteriorment esmentat denominat “Millores de la Ruta del Ter al Ripollès” 
 
El senyor Jaume Guardia ____ s’obliga a deixar lliure, vacu i expedit el camí de referència no impedint el 
pas lliure a la gent que realitzi la Ruta del Ter, considerant aquest camí com un camí d’ús públic a tots els 
efectes. 
 
TERCER.- Obligacions del Consorci 
El Consorci del Ter durà a terme el projecte objecte d’aquest conveni durant l’exercici 2016 (o exercicis 
posteriors, sempre en funció de la disponibilitat pressupostaria) i sufragarà les despeses derivades de dita 
execució amb total indemnitat per la propietat. 
El Consorci del Ter també es farà responsable durant l’execució de les obres dels possibles danys i 
perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’execució de les mateixes. 
 
QUART.- Obligacions de l’Ajuntament de Camprodon 
D’acord amb el present conveni, l’organisme que assumirà el seu manteniment, un cop fetes les obres de 
millora del pas de la Ruta del Ter al pas per l’esmentat tram serà l’Ajuntament de Camprodon, que amb 
aquest objectiu, es compromet a incorporar el manteniment d’aquest espai dins el conjunt de parcs, 
jardins,  zones verdes i similars equipaments del seu municipi, de manera que vetllarà pel seu bon estat 
durant, com a mínim, els propers 10 anys. 
 
CINQUÈ.- Resolució del conveni 
Seran causes de resolució d’aquest conveni: 
• L’ incompliment de les parts en qualsevol obligació derivada d’aquest conveni 
• Expiració del termini de vigència. 
• Comú acord de les parts. 
• Qualsevol altre causa reconeguda per la legislació vigent 
 
SISÈ.- Vigència 
Aquest conveni serà de vigència indefinida a partir de la seva signatura.  
 
SETÈ.- Règim jurídic 
La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa, de manera que davant de qualsevol 
interpretació i/o aplicació del conveni, a manca de comú acord, serà la jurisdicció contenciosa 



 
 
 
administrativa la competent per a la seva resolució. Les parts  es sotmeten de forma expressa als Jutjats 
Contenciosos Administratius de Girona.” 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’interessat i a l’Ajuntament de Camprodon per al 
seu coneixement i a l'efecte corresponent. 
 
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l'extracte del conveni 
aprovat. 
 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del 
Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels 
documents necessaris per a dur a terme els acords anteriors, i de forma expressa a 
signar el conveni objecte d'aquesta resolució. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents 
 
 
12.2  Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses i el Consorci del Ter per a l’execució de les actuacions de millora 
al tram de la Ruta del Ter al se upas pel terme municipal de Sant Joan de les 
Abadesses. 
 
Motivació 
 
El Consorci del Ter, des de l’any 2006 ha impulsat la creació de la Ruta del Ter, 
itinerari ciclista i senderista que transcorre al llarg del riu des de la seva capçalera fins 
a la desembocadura. 
 
El mateix Consorci del Ter ha sol·licitat un fons LEADER per a dur a terme algunes 
actuacions de millora al llarg de la Ruta del Ter, una de les quals és en l’àmbit del 
muncipi de Sant Joan de les Abadesses, tal i com recull el projecte aprovat al Consell 
de Govern del Consorci del Ter en data 14 d’abril de 2016. 
 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses té interès en poder desenvolupar 
aquesta actuació el més aviat possible, i així millorar la connexió al llarg de la Ruta del 
Ter al seu pas pel municipi. Així doncs, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i 
el Consorci del Ter acorden col·laborar per a dur a terme l’esmentat projecte. 
 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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. 
 
Els arts 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
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 i l’article 88 de la mateixa norma estableix  la facultat de les 
administracions locals d’establir convenis.  
 
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 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”. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Art. 10 i 57 LBRL, i 144 c) i 150 LMC, 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 l’aprovació del conveni recau al Consell de Govern en 
virtut d’allò previst en els estatuts del Consorci del Ter, publicats en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la urgència de l’acord. 
 
Segon. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses i el Consorci del Ter, per a l’execució de les actuacions de millora al 
tram de la Ruta del Ter al se upas pel terme municipal de Sant Joan de les Abadesses, 
que es transcriu a continuación: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I 
EL CONSORCI DEL TER, PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE MILLORA AL TRAM DE LA 
RUTA DEL TER AL SEU PAS PEL T.M. DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, NIF P1717700G representat pel seu Alcalde, Sr. 
Ramon Roqué i Riu assistit per la secretària/interventora, Raquel Costa Iglésias en virtut de les facultats 
conferides per acord de  Ple de 13 de juny de 2015 de constitució del nou Ajuntament  com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades 
el 24 de maig de 2015,  el Sr. Ramon Roqué i Riu,  va prendre possessió del càrrec com alcalde de 
l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el qual en data d’avui encara és vigent. 

 
CONSORCI DEL TER, NIF P0800060F, representat pel seu president, senyor Joaquim Roca i Ventura 
actuant en nom i representació del Consorci d’acord amb l’article 18.a) dels estatuts del Consorci, 
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015, i facultat per a 
signar aquest conveni d’acord amb la Resolució del Consell de Govern de data 14 d’abril de 2016. 
 

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

I.- El Consorci del Ter, des de l’any 2006 ha impulsat la creació de la Ruta del Ter, itinerari ciclista i 
senderista que transcorre al llarg del riu des de la seva capçalera fins a la desembocadura. 



 
 
 
II.- El mateix Consorci del Ter ha sol·licitat un fons LEADER per a dur a terme algunes actuacions de 
millora al llarg de la Ruta del Ter, una de les quals és en l’àmbit del muncipi de Sant Joan de les 
Abadesses, tal i com recull el projecte aprovat al Consell de Govern del Consorci del Ter en data 14 d’abril 
de 2016. 

III.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses té interès en poder desenvolupar aquesta actuació el 
més aviat possible, i així millorar la connexió al llarg de la Ruta del Ter al seu pas pel municipi. Així doncs, 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Consorci del Ter acorden col·laborar per a dur a terme 
l’esmentat projecte. 

FONAMENTS DE DRET: 

L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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. 

Els arts 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 i l’article 88 de la mateixa norma estableix  la facultat 
de les administracions locals d’establir convenis.  

L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 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”. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Art. 10 i 57 LBRL, i 144 c) i 150 LMC, 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. 

En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 

 

PACTES: 

PRIMER.-  L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses i el Consorci del Ter, per dur a terme les actuacions de millora al llarg de la Ruta del 
Ter, en el tram situat dins del municipi de Sant Joan de les Abadesses, facilitant la connexió entre Sant 
Pau de Seguries i Sant Joan de les Abadesses. 

SEGON.- D’acord amb el present conveni, l’organisme executor de l’obra serà el Consorci del Ter. 
Tanmateix, atès que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses  té interès en aquesta execució i 
resultarà també beneficiat per aquesta obra, facilitarà la seva execució, mitjançant la signatura d’un 
conveni amb els propietaris de les parcel·les per on transcorrerà el nou traçat i mitjançant el manteniment 
posterior del nou traçat. 

En el conveni o contracte amb els particulars propietaris de parcel·les afectades ha de disposar que qui 
executarà les obres serà el Consorci del Ter, i alhora que una vegada executada les obres no hi haurà 
cap impediment ni inconvenient per tal que es pugui utilitzar pel públic en general. 



 
 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses assumirà el manteniment posterior de la Ruta 
del Ter al seu pas per l’àmbit esmentat, un cop el Consorci del Ter hagi realitzat les actuacions 
esmentades. 

QUART.- Serà causa de resolució d’aquest conveni: 

a) L’ incompliment de les parts en qualsevol obligació derivada d’aquest conveni 
b) Comú acord de les parts 
c) La impossibilitat de la contractació de les obres per alguna raó 
d) Qualsevol altre causa reconeguda per la legislació vigent 

 

CINQUÈ.- La vigència d’aquest conveni té efectes des del moment de la seva signatura i fins a la 
finalització de l’execució del projecte. 

SISÈ.- La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la jurisdicció competent per a la 
resolució de qualsevol incidència serà la contenciosa administrativa. Ambdues parts es sotmeten als 
Jutjats Contenciosos Administratius de Girona. 

Tercer. Notificar aquesta resolució a l’interessat i a l’Ajuntament de Camprodon per al 
seu coneixement i a l'efecte corresponent. 
 
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l'extracte del conveni 
aprovat. 
 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del 
Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels 
documents necessaris per a dur a terme els acords anteriors, i de forma 
expressa a signar el conveni objecte d'aquesta resolució. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
I no havent més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a l’hora indicada en 
l’encapçalament de l’acta. 
 
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 14 d’abril de 2016. I perquè així consti, estenc aquesta acta, 
amb el vist i plau del President, Il·lustríssim senyor Joaquim Roca Ventura, en 
la data i en el lloc indicats en l'encapçalament. 
 

Vist i plau, 



 
 
 

 
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió  
Lloc: Museu del Ter - Manlleu 
Data: 12 de juliol de 2016 
Hora inici:16:05 hores 
Hora final: 17:25 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
 
Assistents 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Joaquim Roca Ventura  
Ajuntament de Manlleu: Sr. Àlex Garrido Serra, Vicepresident Primer 
Ajuntament de les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo, Vicepresident Segon 
Ajuntament de Girona: Sr. Narcís Sastre Fulcarà, Vicepresident Tercer 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Pere Lluís García Palou, Vocal 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joaquim Colomer Cullell, Vocal. 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Ramon Roqué  Riu, Vocal. 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs Feixas, Vocal 
Ajuntament de Setcases: Sr. Carlos Fernández Amer 
Ajuntament de Verges: Sr. Ignasi Sabater Poch, actua com oient habilitat especialment pel 
Consell de Govern. 
 
Absents amb justificació 
Ajuntament de Salt: Sra. Marta Guillaumes Pibernat, Vocal 
Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm: Joan Ramon Veciana 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Sandra Bartomeus Vicens, Vocal 
 
Absents sense justificació 
Cap 
 
Gerent 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta del Consell de Govern del dia 14 d’abril 
de 2016 
2. Ratificació de Decrets de Presidència 
3. Aprovació del Conveni entre el Consorci del Ter, Diputació de 
Barcelona i Diputació de Girona 
4. Aprovació del Conveni entre el Consorci del Ter i ATLL per la 
col·laboració durant l’any 2016 
5. Aprovació de l’adhesió als Campus Sectorials de l’Aigua de la 
Universitat de Girona 
6. Aprovació de la sol·licitud del Projecte LIFE ConnecTer 
7. Aprovació de la participació al Projecte LIFE GiFlora 
8. Aprovació de l’adhesió al Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Girona 



 
9. Facultar el President per a la contractació dels treballs de redacció 
del Pla d’Usos del Ter 
10. Contractació dels treballs del “Pla de conservació Post-Life Ter1“ del 
projecte Life Riparia-Ter 
11. Contractació dels treballs del “Pla de conservació Post-Life Ter3” del 
projecte Life Riparia-Ter 
12. Informe de Gerència 
13. Informacions diverses (Informacions diverses sobre projectes i altres 
qüestions de funcionament del Consorci del Ter:  

 
• Campanya +H2O TER  
• Registre del nom “Ruta del Ter” 
• Ter Bike Experience 2016 
• Camps de treball estiu 2016 a Sant Gregori i Salt 
• Estudiants en practiques 
• Agenda (Ter Bike, Activitats Dipsalut, inauguració Camí dels 

Pous) 
 

14. Mocions o temes per urgència 
15. Precs i preguntes 

 
 
El gerent del Consorci, Ponç Feliu, 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, 12 de juliol de 2016” i que recull la 
informació relativa a cada punt de l’ordre del dia.  

 
Desenvolupament de la reunió 
Es fa constar que la reunió del Consell de Govern ha estat convocada en legal 
forma i que els assistents s’han mantingut al llarg de la reunió. 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 D’ABRIL 
DE 2016 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió del Consell de Govern 
de data 14 d’abril de 2016, sense esmenes. 
 
2.- RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA DINS DEL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE L’1 D’ABRIL I EL 30 DE JUNY  
 
El Consell de Govern ha de ratificar els Decrets de Presidència signats pel 
President Sr. Joaquim Roca i Ventura, corresponents al període entre l’1 d’abril i 
el 30 de juny, que s’adjunten a continuació. 
 
 
2.1- Decret de data 11 d’abril de 2016 
 
Resolució de Presidència de 11 d’abril de 2016, 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/2016/3 per un 
import brut de 2.836,09 euros (Import líquid : 2.771,01  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. 

 



 

 



 

 



 
2.2- Decret de data 12 d’abril de 2016 

 

Resolució de Presidència de 12 d’abril de 2016, referent a l'aprovació de 
despeses del projecte Life Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091) 

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/2016/4 per un 
import brut de 924,01 euros (Import líquid : 924,01 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
2.3- Decret de data 20 d’abril de 2016 

 

Resolució de Presidència de 20 d’abril de 2016, referent a l'aprovació de 
despeses del projecte Life Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091) 

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/2016/5 per un 
import brut de 3.891,66 euros (Import líquid : 3.891,66 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
2.4- Decret de data 20 d’abril de 2016 
 

Resolució de Presidència de 20 d’abril de 2016, 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/2016/3.....................................................................................10.140,17 euros 

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es 
celebri, als efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
2.5- Decret de data 21 d’abril de 2016 

 

Resolució de Presidència de 21 d’abril de 2016, referent a l'aprovació de 
pagaments del projecte LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091) 

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/2016/4.....................................................................................4.786,65 euros 

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es 
celebri, als efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
2.6- Decret de data 10 de maig de 2016 

 

Resolució de Presidència de 10 de maig de 2016, 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/2016/6 per un 
import brut de 23.142,81 euros (Import líquid : 23.001,81  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. 

 

 

 



 

 



 

 



 
2.7- Decret de data 11 de maig de 2016 
 

Motivació 

En data 16 de març de 2016 es va aprovar la memòria valorada per l’actuació 
denominada “Instal·lació de tanca de fusta al Camí dels Pous, amb un 
pressupost de 5.824,86 euros sense IVA, sol·licitant alhora tres pressupostos per 
a dur a terme dita actuació, i sol·licitant als Ajuntaments afectats l’obtenció de 
tots i cada un dels permisos necessaris per a dur a terme l’actuació. 

Vist allò establert en l’article 138.3 en relació a l’article 111 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, el procediment per a la contractació d’un 
contracte menor és suficient amb l’aprovació de la factura, si bé per tal de 
garantir els principis de transparència, concurrència i publicitat predicats pel propi 
text normatiu, s’ha considerat convenient sol·licitar a tres empreses suficientment 
capacitades per a dur a terme l’actuació. 

Atès que consta en l’expedient el tràmit efectuat per a la contractació menor 
d’obra consistent en  una instal·lació de tanca de fusta al Camí dels Pous 
(Masies de Roda) en el marc de les actuacions de Millora de la Ruta del Ter, 
segons és de veure en l’informe emès per la tècnica de projectes del Consorci, 
mitjançant el qual es proposa adjudicar el contracte menor d’obres per a 
l’esmentada instal·lació de tanca de fusta al camí dels Pous en el marc de les 
actuacions de millora de la Ruta del Ter a favor de TAC OSONA per un import de 
5.824,86 euros sense IVA. 

La competència per a contractar correspon al Consell de Govern d’acord amb els 
estatuts vigents publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 
19 de novembre de 2015, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 20 de novembre de 2015, si bé l’article 18 dels estatuts preveuen la 
possibilitat que pugui efectuar una resolució en cas d’urgència i donant compte al 
Consell de Govern en la primera sessió que es celebri. Atès que la primera 
sessió que està prevista és el proper juliol, és necessari procedir a dictar aquesta 
resolució als efectes que sigui ratificada en el proper Consell de Govern que es 
celebri. 

Disposició 

El President resol: 

Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la instal·lació de tanca de 
fusta al Camí dels Pous per un import de 5.824,86 euros (sense IVA), a favor de 
la Fundació Privada TAC OSONA, amb CIF G65187056. 

Segon.- Disposar que l’adjudicatari ha d’estar al corrent de pagament dels 
deutes tributaris amb la Hisenda Pública i amb la seguretat social, així com 
també no pot incórrer en cap de les causes de prohibició per a contractar amb 
l’administració d’acord amb allò previst en l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 



 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 

Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del 
Consorci del Ter, senyor Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels 
documents necessaris per a dur a terme els acords anteriors, i de forma 
expressa a la signatura del contracte objecte d’aquesta resolució. 

 

2.8- Decret de data 12 de maig de 2016 
 

Resolució de Presidència de 12 de maig de 2016, referent a l'aprovació de 
despeses del projecte Life Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091) 

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/2016/7 per un 
import brut de 416,84 euros (Import líquid : 416,84 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. 

 

 



 

 



 

 



 
2.9- Decret de data 17 de maig de 2016 

 

Resolució de Presidència de 17 de maig de 2016, 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/2016/5.....................................................................................2.818,30 euros 

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es 
celebri, als efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 



 

 



 

 



 
2.10- Decret de data 24 de maig de 2016 

 

Resolució de Presidència de 24 de maig de 2016, referent a l'aprovació de 
pagaments del projecte LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091) 

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/2016/6.....................................................................................416,84 euros 

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es 
celebri, als efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
2.11- Decret de data 27 de maig de 2016 

 

Motivació 

Vist l’informe d’intervenció de data 27 de maig de 2016, mitjançant el qual 
s’informa sobre la possible prescripció per haver transcorregut el termini màxim 
per a la seva exigència de l’import de 1.000,00 euros corresponent a la factura de 
data 15 de desembre de 2009 i aplicació 2009.1721.61900. 

Per tot això,  d’acord amb les competències que legalment m’han estat atorgades 
segons els estatuts publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de 
data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 20 de novembre de 2015, emeto la següent, 

Disposició 

El President resol: 

Primer. Que d’acord amb allò establert en l’article 164 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’iniciï el procediment per a 
la declaració de prescripció de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, i/o ordenades de pagament expedides contra la Tresoreria i 
l’aprovació del  corresponent expedient de prescripció. 

Segon. Que per part del secretari s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir i l’òrgan competent per a la seva tramitació. 

Tercer. Emès l’informe es doni trasllat per a la instrucció i ordenació. 

 

2.12- Decret de data 27 de maig de 2016 
 

Resolució de Presidència de 27 de maig de 2016, 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/2016/7.....................................................................................42.107,19 euros 

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es 
celebri, als efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
2.13- Decret de data 30 de maig de 2016 
 
Resolució de Presidència de 30 de maig de 2016, referent a la sol·licitud 
d’una subvenció a la Diputació de Girona la redacció del Pla d’Usos del riu 
Ter 

Motivació  

Des dels municipis del Ter, els quals estan agrupats en l’ens supramunicipal del 
Consorci del Ter que agrupa el conjunt de 60 municipis riberencs i de la conca, 
ha sorgit l’interès per ordenar els usos existents i potencials en l’àmbit fluvial del 
riu Ter. Així mateix, des de l’Agència Catalana de l’Aigua, ens responsable i 
competent de les activitats i usos que tenen lloc a l’espai riberenc, s’ha vist amb 
bons ulls que des del territori es gestionin aquests usos i que s’obri la possibilitat 
de treure’n un rendiment turístic i econòmic, sempre amb la compatibilització amb 
la preservació dels valors ecològics i del patrimoni cultural i natural. 

És per aquesta raó que, gràcies a la iniciativa sobretot dels ajuntaments de la 
comarca de la Selva (on hi ha presents els tres grans embassaments del Ter, de 
Sau, Susqueda i el Pasteral), del Consorci Ter-Brugent i del propi Consorci del 
Ter, s’ha treballat en impulsar la redacció de l’esmentat pla.  

És tracta de redactar un document de referència per a regular les activitats de 
caire recreatiu, esportiu, d’ús públic i definir quins seran els usos permesos a 
cadascun dels trams fluvials del riu Ter. Aquest document, el contingut del qual 
ha estat consensuat amb l’Agència Catalana de l’Aigua, l’òrgan competent en la 
matèria i que ha vist amb interès que sigui el Consorci del Ter qui gestioni 
aquests usos, ha de permetre regular els usos i fer possible la preservació dels 
valors naturals amb la dinamització econòmica i territorial dels municipis de 
l’àmbit del riu Ter. 

Disposició 

El President resol: 

Primer. Sol•licitar una subvenció a la Diputació de Girona, per un import de 
9.700,00 euros, la qual té com a objecte la redacció d'un document de referència 
per a regular les activitats de caire recreatiu, esportiu, d'ús públic i definir quins 
seran els usos permesos a cadascun dels trams fluvials del riu Ter. 

Segon. Autoritzar a Ponç Feliu Latorre, gerent del Consorci del Ter, a sol•licitar la 
subvenció. 

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es 
celebri, als efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 
 
 
 
 



 
 
 
2.14- Decret de data 31 de maig de 2016 
 
Motivació 

En data 27 de maig de 2016 es va iniciar el procediment per a declarar la 
prescripció de les obligacions reconegudes pendents de pagament detallades en 
l’informe d’intervenció de data 27 de maig de 2016; 

Emès el corresponent informe s’estableix que les obligacions que, en virtut de 
l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
prescriuen als quatre anys, es troben impagades per la Corporació pel fet que 
durant aquests anys no hi ha hagut cap possibilitat de pagament a l’empresa que 
va emetre la factura REACTIVA COMUNICACIÓ, SL; 

Atès que la factura de data 15 de desembre de 2009 de dita empresa mancava 
per satisfer la quantitat de 1.000,00 euros, no havent estat possible fins a la data 
per a efectuar el pagament. 

Vist que el termini de prescripció comença a comptar, en aplicació d’allò establert 
en l’article 25 de la Llei General Pressupostària, d’acord amb els següents 
paràmetres: 

a) El dret al reconeixement o liquidació per la Hisenda Pública estatal de tota 
obligació que no s’hagués sol·licitat amb la prestació dels documents 
justificatius. El termini comptarà des de la data en que es va concloure el 
servei o la prestació que determina l’obligació o des del dia en que el dret 
es va poder exercir. 

b) El dret a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o 
liquidades, si no fos reclamat pels creditors legítims o els seus 
drethavents. El termini es comptarà des de la data de notificació, del 
reconeixement o liquidació de la respectiva obligació. 

 

Vist que s’han realitzat actuacions per tal d’aconseguir efectuar el pagament 
sense èxit fins a la data d’avui; Per altra banda, es fa constar  que no s’ha produït 
cap acció per part dels creditors legítims que d’acord amb l’article 1973 del Codi 
Civil suposés la interrupció de la prescripció. Així mateix, no consten 
embargaments judicials, administratius o ordres que poguessin afectar els 
tercers. 

Vist que la competència per a adoptar aquesta resolució correspon a 
l’Assemblea, si bé la mateixa no es preveu que es reuneixi fins el proper mes de 
setembre, i aquest fet provoca una manca de compliment dels termini de 
pagament establerts per la normativa vigent, i per tant en ús de les facultats que 
legalment m’han estat conferides en els estatuts publicats en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015, emeto la següent, 



 
 

Disposició 

El president resol: 

Primer. Proposar la declaració de la prescripció de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament pel transcurs del termini de quatre anys sense exercitar 
cap tipus de dret per part dels titulars a exigir el pagament de les obligacions ja 
reconegudes o liquidades, i en unitat d’acte aprovar el corresponent expedient de 
prescripció d’obligacions reconegudes pendents de pagament per un import total 
de 1.000,00 euros, d’acord amb el desglossament següent: 

- Dades de la factura:  
o Empresa: Reactiva Comunicació, SL 
o Data: 15/12/2009 
o Import pendent de pagament: 1.000,00 euros 
o Aplicació pressupostària: 2009.1721.61900 

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de vint dies, 
d’acord amb l’article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, mitjançant 
un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i en el tauler d’edictes 
del Consorci. 

Tercer. Declarar extingida l’obligació reconeguda per aquesta Corporació 
pendent de pagament i la seva corresponent baixa dels respectius comptes. 

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 

Cinquè. Elevar aquesta resolució a l’Assemblea per a la seva ratificació 

 
2.15- Decret de data 31 de maig de 2016 

 

Resolució de Presidència de 31 de maig de 2016, 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/2016/8 per un 
import brut de 1.318,26 euros (Import líquid : 1.175,76 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. 



 

 



 
2.16- Decret de data 7 de juny de 2016 

 

Resolució de Presidència de 7 de juny de 2016, 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/2016/9 per un 
import brut de 3.547,08 euros (Import líquid : 3.482,00 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. 

 

 

 



 

 



 

 



 
2.17- Decret de data 8 de juny de 2016 

 

Resolució de Presidència de 8 de juny de 2016, referent a l'aprovació de 
despeses del projecte Life Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091) 

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/2016/10 per un 
import brut de 2.294,77 euros (Import líquid : 2.294,77 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
2.18- Decret de data 13 de juny de 2016 

 

VIST l’expedient de generació de crèdit al pressupost de despeses en el vigent 
pressupost del Consorci, nº 04/2016. 

CONSIDERANT que, segons l’informe d’Intervenció, l’expedient acompleix el que 
disposa la legislació vigent al respecte. 

En ús de les atribucions que m’atorga la normativa vigent, 

HE RESOLT: 

Primer.- APROVAR l’expedient de generació de crèdit al pressupost de 
despeses del Consorci del Ter nº 06/2016, que es detalla seguidament i que es 
finança amb nou compromís d'ingrés no tributari: 

Generació de crèdit 
 

1721L 21002   Manteniment Post-Life (Riparia-Ter) 7.500,00 euros 

Total increment pressupost de despeses        7.500,00 euros 

 

Recursos financers 
 

46201 Ajuntament de Girona/Post Life 3.500,00 euros 

46202 Ajuntament de Sant Gregori/Post Life 1.000,00 euros 

46203 Ajuntament de Bescanó/Post Life 3.000,00 euros 

Total recursos financers  7.500,00 euros 

 

Segon.- Declarar l’executivitat d’aquesta resolució des del mateix moment de la 
seva aprovació, tal com especifiquen les bases d’execució del pressupost del 
Consorci del Ter. 

 

2.19- Decret de data 14 de juny de 2016 
 

Resolució de Presidència de 14 de juny de 2016, 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/2016/8.....................................................................................25.122,83 euros 

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es 
celebri, als efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
2.20- Decret de data 15 de juny de 2016 

 

Resolució de Presidència de 15 de juny de 2016, referent a l'aprovació de 
pagaments del projecte LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091) 

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/2016/9.....................................................................................2.294,77 euros 

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al pròxim Consell de Govern que es 
celebri, als efectes de control i fiscalització de la Presidència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
 
 

 
Disposició 
Primer. Ratificar els decrets de presidencia transcrits a l’acta que inclouen els punts 
2.1 a 2.20. 

 
Deliberacions 
El President i el Gerent informen de tots i cada un dels punts que consten en la 
transcripció de l’acta i procedeixen a destacar aquelles despeses que superen els 
1.000,00 euros. També es destaquen les diferents adjudicacions dutes a terme per 
part de la presidència. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
Quan són les 16:27 hores s’incorpora el senyor Ignasi Sabater Poch, representant de 
l’Ajuntament de Verges. 

 
 

3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TER, LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  

 
Motivació 

Fruit de les reunions realitzades per part dels òrgans de gestió del Consorci del Ter 
(President, membres del Consell de Govern i Gerent) amb la Presidenta de la 
Diputació de Barcelona i amb el President de la Diputació de Girona, s’ha considerat 
per part d’aquestes dues institucions que una bona fórmula per palesar el treball 
conjunt dels dos territoris amb el riu Ter seria signar un conveni a tres bandes entre 
ambdues diputacions i el Consorci del Ter, a través del qual es financin actuacions, 
projectes i despeses generals del Consorci del Ter. A més, es vol també fer evident el 
treball i la preocupació d’aquestes dues diputacions pel que fa als cabals del riu Ter, 
tal i com es recull a la proposta de conveni. 

 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 
150 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, preveuen expressament la possibilitat que les administracions 
públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació consensuada per 
a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

 
La competència per a l’aprovació del conveni li correspon al Consell de Govern segons 
allò establert en els estatus reguladors del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015. 

 
Disposició 



 
 
 
El Consell de Govern resol: 

 
Primer. Aprovar el conveni entre el Consorci del Ter, la Diputació de Barcelona i la 
Diputació de Girona que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSORCI DEL TER, PER PORTAR A TERME ACTIVITATS I PROJECTES EN L’ÀMBIT DEL RIU TER I DEL 
SEU TERRITORI 

INTERVENEN 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva  Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i 
facultada en virtut de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; i assistida pel 
Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència 
de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació de funcions de Secretaria, 
publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.  

DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu President, ...................... 

CONSORCI DEL TER, representat pel President del Consorci, Sr. Joaquim Roca i Ventura, autoritzat per 
aquest acte de conformitat amb el que disposen els articles 18.e) i 18.a) dels Estatuts del Consorci adoptat en 
data 30 de setembre de 2015, entitat amb CIF núm. P0800060F i facultat per a la signatura d’aquest conveni 
per acord del Consell de Govern del dia 12 de juliol de 2016, assistit pel secretari del Consorci, Sr. Gerard 
Soldevila Freixa. 

Les parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a la formalització d’aquest conveni i de 
comú acord fan constar els següents, 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 

1. El Consorci del Ter és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat per l’acompliment 
dels seus fins i de durada indefinida, formada per un total de 60 ajuntaments i 5 consells comarcals que 
inclouen l’àmbit territorial del curs del riu Ter i dels seus afluents, incloent municipis de la comarques de 
Barcelona i de les comarques gironines. Tal i com es preveu en els estatuts reguladors del Consorci 
constitueixen les finalitats del Consorci del Ter: realitzar activitats que tenen per objecte l’estudi i planificació 
integral de la conca fluvial del riu Ter; potenciar el desenvolupament territorial a nivell turístic, econòmic, 
patrimonial, natural i social, a través d’accions i projectes amb els municipis que l’integren, de forma transversal 
i global al llar del riu Ter, així com dinamitzar la Ruta del Ter i les rutes dels seus afluents; la determinació, 
coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter que sorgeixin a 
partir dels projectes o accions esmentades o d’altres iniciatives locals o supra-locals; la representació dels 
membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre 
municipis, i en general, promoure i col·laborar en totes aquelles activitats conduents al desenvolupament de la 
conca fluvial del riu Ter des de la seva capçalera fins a la desembocadura, vetllant per la conservació i millora 
de tot l’àmbit, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida d’acord amb paràmetres de sostenibilitat. 

2.Les Diputacions de Girona i de Barcelona estan interessades en col·laborar en el desenvolupament de les 
activitats i els projectes del Consorci del Ter atès el seu abast i àmbit territorial. Tant la Diputació de Barcelona 
com la Diputació de Girona donen suport tècnic, econòmic i tecnològic als diferents serveis i projectes que es 
desenvolupen en l’àmbit del territori en els municipis del seu àmbit territorial, d’acord amb el que preveu l’article 
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i fonamenten aquest suport amb ple 
respecte a l’autonomia local i en el treball en xarxa entre els governs locals i les diputacions per tal de donar 
compliment als principis d’eficiència i d’economia en l’acció pública, amb la finalitat de compartir objectius, 
creant més benestar a tot el territori i millorant la qualitat de serveis. 

3.El riu Ter, un dels cursos fluvials més importants de Catalunya i que transcorre per les comarques del 
Ripollès, Osona, La Selva, Gironès i Baix Empordà, ha contribuït històricament i de forma decisiva al 
desenvolupament econòmic i al progrés social del país, especialment gràcies a l’aportació d’aigua que ha 
realitzat, tant als municipis de la seva conca, com als de l’àrea metropolitana de Barcelona i, en conjunt, a bona 
part de les comarques barcelonines. En l’actualitat, el riu Ter segueix aportant més de la meitat de la seva 
aigües cap a municipis i comarques barcelonines, raó per la qual el seu estat ecològic s’ha vist perjudicat pel 
poc cabal existent i, alguns anys, per tenir un règim hidrològic invertit. Aquest poc cabal també ha provocat 
problemes territorials, socials, econòmics i, en general, ha limitat les potencialitats dels territoris per on el riu Ter 
transcorre. El Consorci del Ter, a través de nombrosos projectes de conservació dels espais naturals, de 
recuperació de la fauna i flora riberenca, de restauració i revalorització del patrimoni cultural fluvial, de 
dinamització territorial a través de la Ruta del Ter i d’actuacions de sensibilització pública i d’educació 
ambiental, contribueix a la millora general del riu, el seu patrimoni i el benestar dels habitants de la seva conca. 

4.L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, 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, i l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 



 
 
 

3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya preveuen 
expressament la possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de 
cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

5.Ambdós interessos, de les Diputacions de Girona i de Barcelona, i alhora del Consorci del Ter són 
concurrents, i consideren les parts que són d’interès general atès que es vetlla per la protecció i millora del riu 
Ter, els seus hàbitats, paisatges, ecosistemes, fauna i flora, es promociona i dinamitza el territori gràcies a la 
Ruta del Ter i, en general, es treballa per al desenvolupament dels municipis de forma sostenible i amb uns 
beneficis comuns i duradors per als seus habitants i el seu territori. 

6. La minuta del conveni va ser aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 
...................... 

7.La minuta del conveni va ser aprovada per ............... de la Diputació de Girona de data.................. 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen 
aquest conveni, que es regirà pels següents:  

 

PACTES  

Primer. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i 
el Consorci del Ter per portar a terme activitats i projectes en l’àmbit del riu Ter i del seu territori. 

 

Segon. Objectius 

Els objectius d’aquest conveni són els següents: 

Realització d’uns estudis i planificació integral de la conca fluvial del riu Ter. 

Potenciar el desenvolupament territorial a nivell turístic, econòmic, patrimonial, natural i social, a través 
d’accions i projectes amb els municipis que integren el Consorci, de forma transversal i global al llarg del riu Ter. 

Dinamitzar la ruta del Ter i les rutes dels seus afluents. 

Aquests objectius es duran a terme mitjançant la determinació, coordinació i execució de totes les accions de 
desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter que sorgeixin a partir dels projectes o accions esmentades o 
d’altres iniciatives locals o supralocals; i, en general, mitjançant la promoció i col·laboració en totes aquelles 
activitats conduents al desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva capçalera fins a la 
desembocadura, per tal de vetllar per la conservació i millora de tot l’àmbit sota criteris de millora de la qualitat 
natural i de vida d’acord amb paràmetres de sostenibilitat. 

Tercer. Compromisos de les parts 

Per a l’assoliment dels objectius del conveni, les parts es comprometen a col·laborar adquirint els compromisos 
següents: 

a) La Diputació de Barcelona es compromet a: 

-Decidir juntament amb la Diputació de Girona i el Consorci del Ter, mitjançant la comissió de seguiment 
prevista en el pacte quart, en quins projectes de millora dels itineraris vinculats a la Ruta del Ter prestarà 
recolzament tècnic, a quines activitats públiques de sensibilització i coneixement del medi fluvial del Ter, a la 
comarca d’Osona i en especial al Parc de Montesquiu, donarà suport 

-Donar el suport tècnic, tecnològic i econòmic en el desenvolupament de les activitats i els projectes del 
Consorci del Ter.  

El suport tècnic i tecnològic consistirà en prestar els serveis d’assessorament puntual de la Diputació per tal de 
desenvolupar les activitats i projectes propis del Consorci del Ter. 

El suport econòmic consistirà en satisfer la quantitat econòmica de 25.000  euros. 

El pagament d’aquesta aportació es farà efectiu amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/.................. del 
vigent pressupost de la Diputació de Barcelona prèvia presentació del certificat del secretari interventor del 
Consorci del Ter i d’un informe de la comissió de seguiment prevista en el pacte quart comprensiu de les 
activitats realitzades així com de la correcta aplicació de la totalitat dels fons compromesos per la Diputació de 
Barcelona en virtut d’aquest conveni. 

b) La Diputació de Girona es compromet a: 

-Decidir juntament amb la Diputació de Barcelona i el Consorci del Ter, mitjançant la comissió de seguiment 
prevista en el pacte quart, en quins projectes de millora dels itineraris vinculats a la Ruta del Ter prestarà 
recolzament tècnic (...) 

-Donar el suport tècnic, tecnològic i econòmic en el desenvolupament de les activitats i els projectes del 
Consorci del Ter.  



 
 
 

El suport tècnic i tecnològic consistirà en prestar els serveis d’assessorament puntual de la Diputació per tal de 
desenvolupar les activitats i projectes propis del Consorci del Ter. 

El suport econòmic consistirà en satisfer la quantitat econòmica de 25.000  euros. 

El pagament d’aquesta aportació es farà efectiu amb càrrec de l’aplicació pressupostària (...) 

c) El Consorci del Ter es compromet a: 

- Decidir juntament amb la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, mitjançant la comissió de seguiment 
prevista en el pacte quart, quins projectes de millora dels itineraris vinculats a la Ruta del Ter portarà a terme, 
quines activitats públiques de sensibilització i coneixement del medi fluvial del Ter, a la comarca d’Osona i en 
especial al Parc de Montesquiu. 

-Lliurar una memòria anual de les activitats i projectes duts a terme, així com un balanç dels mateixos. 

-Garantir la presència de la marca que faciliti la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona a la pàgina web, 
tríptics, senyalitzacions, suports digitals, i en general, farà constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i 
la de Girona en tots aquells elements de comunicació relacionats amb els projectes, activitats, etc que es 
desenvolupin en el marc d’aquest conveni. 

 

Quart. Comissió de seguiment 

Per al desenvolupament, aplicació i seguiment d’aquest conveni, es constituirà una comissió de seguiment 
integrada per un representant de cadascuna de les parts. 

Per part de la Diputació de Barcelona es designa ..............., per part de la Diputació de Girona es designa 
..............., i per part del Consorci del Ter es designa ........... 

La comissió de seguiment haurà de resoldre de manera amistosa les possibles controvèrsies que puguin sorgir 
de la interpretació o aplicació d’aquest conveni. 

Així mateix, la comissió tindrà les funcions següents: 

Decidir, estudiar i aprovar les accions concretes, projectes, fases i altres aspectes necessaris per al  
compliment de les finalitats del conveni. 

Fer el seguiment de la implantació i el desenvolupament dels projectes i actuacions. 

Emetre un informe comprensiu de les activitats realitzades i de la correcta aplicació dels fons compromesos per 
la Diputació de Barcelona i per la Diputació de Girona en virtut d’aquest conveni. 

 

Cinquè. Termini de vigència 

Aquest conveni serà vigent durant un any des de la seva signatura i serà prorrogable per períodes iguals per 
acord exprés i per escrit de les parts signatàries. 

Sisè. Causes de resolució 

Seran causa d’extinció del present conveni: 

L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sens perjudici de les 
responsabilitats en que es pugui incórrer. 

El transcurs del termini previst. 

El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 

Les causes generals que contempla la legislació vigent. 

Setè. Naturalesa del conveni 

Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb les previsions 
acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les previsions sobre relacions interadministratives, 
per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

En cas que es produeixi qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la interpretació i aplicació d’aquest 
conveni, que no pugui ser resolta en primera instància per la comissió prevista en el pacte quart, les parts se 
sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa”. 

 

Segon. Publicar la signatura d’aquest conveni en el Butlletí Oficial de la Província. 



 
 
 
Tercer. Comunicar aquesta aprovació a la Diputació de Barcelona i a la Diputació de 
Girona per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.. 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura, a signar tots i cada un dels documents necessaris per 
dur a terme els anteriors acords. 

 
Deliberacions 
El president informa que arrel de la reunió que es va mantenir amb el conseller, senyor 
Josep Rull es va considerar oportú mantenir una reunió amb la presidenta de Diputació 
de Barcelona, senyora Mercè Conesa que va ser molt receptiva amb les tasques que 
es porten a terme des del Consorci del Ter i va proposar fer un conveni a tres bandes, 
el Consorci i les Diputacions de Girona i Barcelona aportant per part de la Diputació de 
Barcelona 25.000,00 euros, mitjançant conveni. Aquesta quantitat també és la que 
aporta la Diputació de Girona, fruit de la reunió amb el seu President Sr. Pere Vila, que 
també fou molt receptiu, extrem que permetrà poder justificar despeses ordinàries. El 
president informa que aquest conveni serà signat el mateix dia de l’Assemblea prevista 
pel mes de setembre. 

 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
 

4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TER, I ATLL PER LA 
COL·LABORACIÓ DURANT L’ANY 2016   

 
Motivació 

Després d’uns anys en què no s’ha pogut signar cap acord de col·laboració entre 
Aigües Ter-Llobregat i el Consorci del Ter, després de diferents reunions i gestions 
entre els responsables de l’empresa i membres del Consorci del Ter (President, 
membres del Consell de Govern i Gerent), s’ha pogut proposar la formalització d’un 
acord que satisfà ambdues bandes, a partir del qual es podran fer actuacions de 
millora del riu Ter, el seu patrimoni i el conjunt del seu àmbit territorial. 

 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 
150 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, preveuen expressament la possibilitat que les administracions 
públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació consensuada per 
a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquest règim és 
extrapolable a l’establiment de col·laboració entre l’administració i els particulars, quan 
tenen per objecte igualment la millora en la gestió dels serveis o de les condicions de 
desenvolupament de les competències amb l’objectiu de la satisfacció de l’interès 
general. 



 
 
 
En compliment del mateix principi l’art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
regula la possibilitat genèrica (encara que sigui referint-se al supòsit d’acabament 
convencional dels procediments) d’establiment de convenis entre l’administració 
pública i subjectes sotmesos al dret privat que tinguin per objecte “la satisfacció de 
l’interès públic”. 

 
L’article 4 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic exclou de la seva aplicació aquells convenis que pugui 
concertar l’administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat. 
L’article 25 del mateix text legal estableix amb caràcter general que les administracions 
públiques podran incloure als seus contractes (i per extensió als convenis subscrits) 
els contractes, pactes i condicions que tinguin per convenient sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídics o als principis de la bona 
administració. 

 
La competència per a l’aprovació del conveni li correspon al Consell de Govern segons 
allò establert en els estatus reguladors del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015. 

 
Disposició 

El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre el Consorci del Ter i l’empresa ATLL que es transcriu 
a continuació: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL TER I ATLL CONCESSIONÀRIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A. 
 
A Girona, el dia 14 de juliol de 2016 
 
R E U N I T S : 
 
D’una banda el Sr. JOAQUIM ROCA VENTURA, President del Consorci del Ter, en nom i representació de la 
referida entitat, autoritzat per aquest acte de conformitat amb el que disposen els estatuts del Consorci Ter (en 
endavant El Consorci), i d’acord amb el seu nomenament com a president del Consorci adoptat a l’Assemblea 
General celebrada el dia 30 de setembre de 2015. 
 
I de l’altra, el Sr. ALFREDO GUTIÉRREZ ZAVALA, que actua en nom i representació i en la seva qualitat de 
Director General d’ATLL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A. (en endavant ATLL 
CGC), domiciliada a Sant Joan Despí, carrer Sant Martí de l’Erm, 30,  08970 i amb NIF A-65929093. Actua en 
virtut dels poders que li han estat atorgats segons consta en l’escriptura autoritzada en data 28 de gener de 
2016 pel Notari Manuel Rodríguez Marín, número de Protocol 119.    
 
Ambdues parts actuen amb l’assistència per a la signatura d’aquest Conveni, del Secretari del Consorci Ter, Sr. 
Gerard Soldevila 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. El Consorci del Ter és un òrgan de representació territorial format per 60 ajuntaments de la conca 
fluvial del Ter i 5 consells comarcals (Ripollès, Osona, la Selva, Gironès i Baix Empordà) que es va 
constituir fa 18 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. 
 

II. Que el Consorci no està vinculat a cap partit polític, fundació o associació d’aquest caràcter i declara 
que les remuneracions que perceben les persones que duen a terme les funcions executives i 
d’administració (personal directiu) s’ajusten a les establertes amb caràcter general en el mercat laboral 
per a la realització de les dites funcions.  
 
 

III. Que el Consorci pot rebre ajuts i subvencions per raó del seu caràcter d’entitat sense fins lucratius i, en 
conseqüència, les aportacions que per aquest concepte realitzin tercers al seu favor tindran la 
consideració de participacions en activitats sense afany de lucre. 
  
 

IV. Que ATLL CGC és la societat de caràcter mercantil i capital íntegrament privat  que té per objecte 
gestionar i explotar la xarxa d’abastament en alta del sistema Ter-Llobregat de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya, en virtut i en els termes del contracte de concessió signat el 27 de desembre 
de 2012.   
 
 

V. Que ATLL CONCESSIONÀRIA té interès en participar en l’elaboració i promoció d’estudis i accions que 
duu a terme el Consorci en el marc del seu objecte i, amb aquesta finalitat, el seu Consell 
d’Administració ha aprovat una aportació dinerària al seu favor per destinar a la realització d’actuacions 
que tenen per objecte: 

 
- La preservació del patrimoni natural i la revalorització del patrimoni cultural d’elements 

vinculats a l’aigua a través d’actuacions de restauració d’elements culturals i de gestió 
d’espais naturals fluvials.  
 

- La difusió i sensibilització pública a través de centres d’interpretació i punts d’informació en 
espais públics riberencs.  

 
S’annexa al present Conveni la proposta específica d’actuacions que amb la finalitat expressada anteriorment 
durà a terme el Consorci.   
 
En conseqüència, ambdues parts han acordat el present conveni de col·laboració, que es regirà per les 
següents  
 
C L À U S U L E S : 
 
Primera.- Objecte 
L’objecte del present conveni és definir el marc de col·laboració entre els participants per al desenvolupament 
de diverses actuacions relacionades amb les finalitats expressades en l’expositiu V i segons es detallen en 
l’annex al present conveni.  
 
Segona.- Acords de col·laboració 
ATLL CGC es compromet a satisfer al Consorci una aportació dinerària de l’import que s’assenyala en la 
clàusula tercera, destinada a l’objecte del present conveni.   
 
Per la seva banda, el Consorci destinarà l’aportació dinerària aportada per ATLL CGC al desenvolupament de 
l’activitat que constitueix el seu objecte. El Consorci lliurarà a ATLL CGC un cop l’any una memòria justificativa 
de les accions dutes a terme i farà aparèixer el seu logo en les publicacions que faci com a entitat 
col·laboradora.  
 
Tercera.- Participació econòmica  
ATLL CGC realitzarà a favor del Consorci una aportació econòmica de 40.000 € anuals com a contribució al 
desenvolupament dels projectes relacionats amb l’objecte del present conveni.   
 
Aquesta quantitat s’abonarà d’un sol cop, a l’inici de la col·laboració, al compte bancari del Consorci següent:   
ES3101826035490201562174 
 
Quarta.- Resolució del present Conveni i revocació  
En cas de no poder-se acreditar, o d’acreditar-se només parcialment, la destinació de l’aportació dinerària a 
l’activitat expressada anteriorment, o bé en cas de provar-se la inexactitud o falsedat de les declaracions del 
beneficiari, el present Conveni quedaria automàticament revocat, naixent llavors l’obligació del Consorci de 
retornar les quantitats ja lliurades.  
 
Cinquena.- Seguiment del Conveni 



 
 
 

Per al seguiment del present conveni el Consorci i ATLL CONCESSIONÀRIA nomenen a les persones que 
ostenten el càrrec de Gerent del Consorci i de Director General d’ATLL. 
 
Sisena.- Efectes i durada del Conveni 
El present Conveni té efectes a partir de l’1 de juliol de 2016 i la seva  vigència s’estableix per un període inicial 
d’un any natural, podent-se renovar anualment previ acord exprés.    
 
Setena.- Règim jurídic    
El present conveni té naturalesa de dret administratiu i, en conseqüència, la resolució dels conflictes que puguin 
suscitar-se arrel del mateix correspondrà a la Jurisdicció contenciosa-administrativa.  
 
Ambdues parts, en prova de conformitat i després de llegit, subscriuen per duplicat exemplar el present Conveni 
i el seu annex i a un sol efecte, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament. En dono fe, jo el Secretari del 
Consorci del Ter. 
 

ANNEX AL CONVENI 

PROPOSTA D’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE  AIGÜES TER - LLOBREGAT I EL  CONSORCI DEL 
TER  PERÍODE 2016-2019 

El Consorci del Ter és un òrgan de representació territorial format per 60 ajuntaments de la conca fluvial del 
Ter, majoritàriament municipis riberencs, i 5 consells comarcals (Ripollès, Osona, la Selva, Gironès i Baix 
Empordà). Representa més del 99% de la població total de la conca fluvial del Ter. Es va constituir fa 18 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. 

D’acord amb els principis empresarials de l’empresa Aigües Ter-Llobregat, la dinamització i preservació del 
territori –especialment en tot allò vinculat a l’aigua- i la col·laboració amb ens, entitats i institucions és un eix 
fonamental de l’estratègia empresarial. Des d’aquesta perspectiva, el Consorci del Ter proposa el present acord 
de col·laboració, el qual incidirà de manera directa en la valorització, la dinamització i protecció del 
territori, en concret en dos eixos principals:  

• Preservació del patrimoni natural i la revalorització del patrimoni cultural d’elements vinculats a 
l’aigua a través d’actuacions de restauració d’elements culturals i de gestió d’espais naturals 
fluvials. 

• Divulgació i sensibilització pública a través de centres d’interpretació i punts d’informació en 
espais públics riberencs. 

 

A. PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ 

 

Les actuacions que es proposen en el present acord de col·laboració entre el Consorci del Ter i l’empresa 
Aigües Ter-Llobregat es basen en un conveni plurianual de 4 anys que inclou actuacions diverses, en àmbits 
diferents d’actuació territorial i temàtica del consorci, al llarg del riu Ter. 

A.1) PRESERVACIÓ I VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL 

Des de fa molts anys, una de les línies d’actuació del Consorci del Ter ha estat treballar en diferents projectes 
per millorar el nostre entorn natural fluvial; des de diversos Projectes LIFE (LIFE Riparia-Ter, LIFE Potamo 
Fauna, etc.), fins a Interregs, ajuts d’entitats públiques i privades, recursos propis, etc.  

Pel que fa al Patrimoni Cultural, es proposa realitzar accions de forma coordinada amb els ajuntaments que 
formen part del Consorci, per  recuperar elements patrimonials vinculats a l’aigua, com són rescloses, safareigs, 
canals, ponts, etc., actuacions que permetrien desenvolupar-se gràcies a l’aportació econòmica facilitada per la 
present proposta, conjuntament al cofinançament dels ajuntaments interessats. 



 
 
 

 
Els elements culturals com cases de comportes i sèquies són desconeguts però tenen un gran potencial 

 

D’altra banda, pel que fa al Patrimoni Natural, es proposa fer actuacions de millora i manteniment de les ribes 
fluvials del Ter. En concret, es proposa realitzar un tractament de l’espai fluvial en algunes zones, per potenciar 
la diversitat biològica de l’espai fluvial i fer possible que el Ter sigui un corredor natural amb un estat ecològic 
òptim de les masses forestals i els hàbitats de ribera. Es crearien llacunes temporànies, es tractarien peus de 
vegetació al·lòctona invasora, es reduiria el risc d’inundabilitat amb la retirada de brancam i eliminació de 
massa vegetal, etc.  

 

 
Els boscos de ribera pateixen amenaces. La seva adequada gestió és essencial per a la biodiversitat 

A més, cal tenir en compte que aquestes actuacions, a més del benefici ambiental i patrimonial, contribuirien a 
afavorir les empreses del Tercer Sector. En moments d’incerteses econòmiques i de dificultats per alguns 
sectors, les empreses del Tercer Sector (Centres Especials de Treball), que acullen persones amb risc 
d’exclusió social, agraeixen molt els encàrrecs que es puguin fer des del Consorci del Ter, com a ens que 
aglutina les accions dutes a terme a la conca del Ter.  

 

En aquest sentit, el Consorci sol actuar amb empreses d’aquesta tipologia per a realitzar les accions de millora 
del patrimoni natural (neteges de lleres, millora i manteniment de boscos de ribera, realització d’elements 
naturals –basses, petits aiguamolls, etc.-, actuacions de manteniment, etc.). 



 
 
 

 
Potenciar espècies autòctones de fauna i flora i eliminar les invasores són línies de treball del Consorci 

 

A.3) SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA A TRAVÉS DE CENTRES D’INTERPRETACIÓ DEL RIU 

Un dels elements de major importància per a la conscienciació ciutadana és el coneixement i descoberta de 
l’entorn. Des del Consorci del Ter s’han realitzat nombroses accions en aquest sentit; una de les que es valora 
que poden tenir un major interès per a la ciutadania en general, però també per als ajuntaments que integren el 
consorci, és la creació d’espais d’interpretació en equipaments o edificis de titularitat municipal vinculats a 
l’espai fluvial. 

 

 
Els elements de divulgació del patrimoni i els centres d’interpretació permeten fer educació ambiental 

Aquests espais poden ser de diferents tipologia, sempre en funció de la disponibilitat dels equipaments, terrenys 
i altres indrets on es poden ubicar els centres o punts informatius.  

En aquest sentit, es poden crear petits espais divulgatius o fins i tot algun centre d’interpretació, sempre tenint 
en compte les possibilitats de finançaments concret per a desenvolupar els projectes i el grau de cofinançament 
que les institucions locals puguin aportar-hi. 

 

  
El Consorci fa activitats obertes a la ciutadania, realitzades a través dels punts d’informació o accés al riu 

 



 
 
 

B. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS  

En el context socioeconòmic actual, des del Consorci es vol incidir en les actuacions i inversions que, a més de 
suposar una millora a nivell ambiental, patrimonial i paisatgístic, suposi alhora un retorn d’aquestes inversions 
cap al territori. Un bon exemple d’aquest fet és el Pla d’Usos del Ter, inversions en equipaments d’informació 
pública i, alhora, la inversió en la millora del patrimoni natural i cultural, accions que, sumades, permeten 
aportar al territori diversos elements que el dinamitzen. 

A més, cal tenir en compte que aquests elements en vinculen també amb la Ruta del Ter, creada i gestionada 
pel Consorci del Ter; és una ruta que enllaça dos pols d’atracció turística, els Pirineus i la Costa Brava 
mitjançant un itinerari que ressegueix el curs del riu Ter tant a peu com en bicicleta travessant cinc comarques 
de Catalunya. Al llarg de tot aquest recorregut, de poc més de 200 quilòmetres, el senderista i el ciclista pot 
observar una gran diversitat de paisatges, elements culturals, la història i les tradicions de cada municipi per on 
passa el recorregut i, al mateix temps, pot degustar una àmplia varietat gastronòmica i fer estada en diferents 
allotjaments. 

 
Mapa del traçat de la Ruta del Ter, que transcorre des del naixement del riu Ter fins la Gola 

L’itinerari  ofereix la possibilitat de conèixer i descobrir el riu Ter des del seu naixement a Ulldeter (Setcases), a 
2.200 metres, fins a la desembocadura a la Mediterrània, a la Gola del Ter (Torroella de Montgrí-l’Estartit). És 
un itinerari que convida a recórrer el riu amb els cinc sentits, fent ús dels camins ja existents, i a descobrir un 
territori ric en patrimoni històric i cultural, fauna, flora i paisatge. Bona part del curs del Ter està inclòs en la 
Xarxa Natura 2000.   

Aquesta Ruta és l’eix que vertebra el territori i que permet que totes les actuacions que s’hi portin a terme 
puguin tenir un nexe d’unió, una dinamització de les economies i potencialitats locals, i finalment, una 
visualització de totes i cadascuna de les accions i actuacions que el Consorci del Ter porta a terme a l’espai 
d’intervenció d’aquest organisme supramunicipal. 



 
 
 

            
Imatge de l’adhesiu del Carnet de la Ruta del Ter i imatge del tret de sortida de la prova esportiva que permet 

donar a conèixer la Ruta (edició de 2015 amb 300 participants) al poble de Setcases (Ripollès) 

 

 
Imatge del Carnet de la Ruta del Ter i del Photocall de l’inici de la Ruta del Ter a Vallter 2000 (Ripollès) 

 

C. CONCRECIÓ DE LA PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ  

Es proposa que la present proposta formi part d’un annex al conveni plurianual que signarien les dues parts 
interessades, on hi constarien les condicions, durada, aportacions econòmiques i obligacions de les dues parts. 

D’altra banda, per tal de que l’acord de col·laboració tingui uns resultats satisfactoris per ambdues parts, el 
Consorci del Ter es compromet a fer les següents tasques, sempre que aquestes siguin considerades adients i 
oportunes per part de l’empresa Aigües Ter - Llobregat:  

 

 COMUNICACIÓ  

1. Comunicació i difusió de les actuacions realitzades en el marc del conveni de col·laboració Aigües Ter - 
Llobregat  / Consorci del Ter.  

a) Difusió als alcaldes/esses dels municipis consorciats presentant l’acord de col·laboració, 

b) Roda de premsa, nota de premsa o simplement difusió en la memòria d’actuacions del Consorci 
del Ter, explicant l’acord de col·laboració 

2. Anualment, si es creu convenient, presentació dels treballs i actuacions a realitzar en el marc de l’acord 
de col·laboració basat en els eixos prioritaris d’actuació definits pel Consorci del Ter 

 TREBALLS TÈCNICS 

3. Contractació, coordinació i direcció de les obres i accions corresponents, de les actuacions a executar 
en el marc de l’acord 

4. Seguiment i control de les actuacions, una vegada ha finalitzat l’execució, així com del manteniment 
posterior 

 DIFUSIÓ RESULTATS  

5. Edició d’una memòria anual que reculli els resultats de les actuacions realitzades en el marc de 
col·laboració entre el Consorci del Ter i Aigües Ter – Llobregat. 



 
 
 

6. Si es creu convenient, presentació de la memòria als mitjans de comunicació amb la participació dels 
ajuntaments on s’han realitzat actuacions. 

Per poder dur a terme les tasques proposades pel Consorci del Ter en el marc del conveni de col·laboració amb 
Aigües Ter - Llobregat, es disposaran del recursos tècnics i humans que conformen l’estructura de personal del 
propi Consorci que està integrada per 4 persones repartides entre la seu administrativa a Manlleu i la seu 
tècnica a Salt. És per aquesta raó que es proposa que un màxim d’un 30% de l’aportació de l’empresa a través 
dels acords conveniats es pugui justificar mitjançant la dedicació d’hores dels tècnics del Consorci del Ter a 
l’execució dels projectes esmentats. 

L’aportació proposada per part d’Aigües Ter-Llobregat per la realització i execució dels projectes plantejats en el 
marc del conveni seria de 40.000 € /anuals. Aquesta quantitat podria ser modificada en funció de les prioritats i 
voluntats de l’empresa i caldria que es definís mitjançant un conveni específic. En tot cas, en tot moment el 
Consorci del Ter té la possibilitat d’emetre el certificat corresponent, per garantir la millora fiscal de l’empresa 
col·laboradora o altres mesures que s’estimin oportunes.”   

Segon. Comunicar aquesta aprovació a l’empresa ATLL per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
Tercer. Publicar l’adopció de l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci,  
senyor Joaquim Roca i Ventura, a signar tots i cada un dels documents necessaris per 
dur a terme els anteriors acords, i de forma expressa el conveni objecte d’aquesta 
resolució. 
Cinquè. Donar compte al Consell de Govern de la gestió i desenvolupament del 
projecte i els extrems de col·laboració que es realitzin com a conseqüència de 
l’aprovació del conveni. 

 
Deliberacions 
El president comenta que la proposta del conveni és una molt bona proposta, i que a la 
visita que es va mantenir amb ATLL va ser molt positiva atès que van ser molt 
receptius. En aquest sentit, s’ha aconseguit un conveni per tal de dur a terme 
actuacions en l’àmbit del patrimoni cultural i de difusió i sensibilització del riu Ter. En 
aquest sentit el gerent informa que es podrà imputar fins a un màxim del 30% a 
despeses corrents i per tant és una bona notícia. Per altra banda, el president informa 
que ATLL està disposada a parlar de projectes singulars per tal de veure si poden 
finançar part dels mateixos. Així mateix informa que la data prevista de signatura és el 
proper dijous dia 14 de juliol. 

 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
 

5. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CAMPUS SECTORIAL DE L’AIGUA DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA   

 
Motivació 
Des del Campus de l’Aigua de la Universitat de Girona s’ha proposat al Consorci del 
Ter la incorporació a l’agrupació sectorial entorn de l’aigua, amb la voluntat de 
connectar les diverses entitats i empreses del sector per tal que participin d’un 
ecosistema innovador dinàmic.  

 



 
 
 
Així mateix, aquest nou projecte permetrà un diàleg obert entre diferents agents que 
permeti orientar la formació i la R+D+I a les necessitats reals del teixit socioeconòmic 
a més de promoure la inserció laboral dels estudiants. Aquesta iniciativa no representa 
cap cost per al Consorci del Ter a nivell econòmic. 

 
D’acord amb l’article 5 dels estatuts reguladors del Consorci, una de les finalitats 
d’aquest ens és dur a terme activitats que tenen per ojbecte l’estudi i planificació 
integral de la conca fluvial del riu Ter, així com la determinació de les accions de 
desenvolupament de la conca que sorgeixin, juntament amb el fet de col·laborar en 
totes les activitats conduents al desnevolupament de la conca fluvial. 

 
Disposició 

El Consell de Govern resol: 
 

Primer. Aprovar l’adhesió del Consorci del Ter al Campus Sectorial de l’Aigua, 
coordinat per la Universitat de Girona.  
Segon. Comunicar aquesta resolució al Campus Sectorial de l’Aigua de la Universitat 
de Girona per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
Tercer. Facultar al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura a signar 
tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els acords 
anteriors. 

 
Deliberacions 
El gerent informa que hi ha un campus a la Universitat de Girona vinculat al tema de 
l’aigua i que es considera del tot interessant poder participar-hi, més  tenint en compte 
que no genera cap tipus de despesa per al Consorci, i en canvi sí que aporta 
experiències que poden ser positives per al Consorci. 

 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
 

6. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DEL PROJECTE LIFE CONNECTER  
 

Motivació 

Des del Consorci del Ter es va sol·licitar un projecte LIFE en l’exercici anterior, per a 
millores ambientals al riu Ter en aspectes de la connectivitat fluvial, la millora 
hidromorfològica i la gestió dels cabals. En aquella ocasió no fou seleccionada per part 
de la Comissió Europea, raó per la qual es proposa de modificar-ne alguns aspectes i 
tornar a fer una nova proposta en la convocatòria del mes de setembre. 

 
L’article 5 dels estatuts reguladors del Consorci estableix les diferents finalitats del 
Consroci del Ter que consisteixen en síntesi, desenvolupar activitats d’estudi i 
planificació integral de la conca fluvial del riu Ter, desenvolupament territorial a nivell 
turístic, econòmic, patrimonial, natural i social a través d’accionsi rpojectes amb els 



 
 
 
municipis que l’integren, de forma transversal i global al llarg de riu Ter, així com la 
dinamització de la Ruta del Ter i dels seus afluents. La determinació, coordinació i 
execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter que 
sorgeixin a partir dels projectes o accions o iniciatives locals i supralocals. Representar 
membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de cooperació, 
solidaritat i intercanvi entre municipis, i promoure i col·laborar en totes aquelles 
activitats conduents al desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva 
capçalera fins a la desenvocadura, vetllant per la conservació i millora de tot l’àmbit, 
sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida d’acord amb els paràmetres de 
sostenibilitat. 

 
L’article 13 dels estatuts reguladors del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015, estableix les competències i 
atribucions atorgades al Consell de Govern. 

 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 

 
Primer. Aprovar la redacció i posterior sol·licitud del projecte LIFE ConnecTer a la 
convocatòria de Projectes LIFE de la Unió Europea. 

 
Segon. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els acords anteriors 

 
Tercer. Encarregar al Gerent del Consorci, senyor Ponç Feliu, per a treballar 
tècnicament en la preparació del projecte. 

 
Deliberacions 
El president informa que es tracta d’un projecte per tal d’eliminar els entrebancs que 
suposen les rescloses pels peixos i millorar en general els hàbitats fluvials. Al 
respecte, el gerent afegeix que aquestes actuacions permetran millorar la gestió del 
cabal i que es tracta d’un projecte que estaria dins del LIFE Natura de la Unió 
Europea. 

 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
 

7. APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ AL PROJECTE LIFE GIFLORA  
 

Motivació 

La Diputació de Girona encapçala la proposta d’un projecte LIFE a les comarques 
gironines, que té com a objectiu treballar per conscienciar sobre la problemàtica de les 
espècies de flora invasora, així com actuar en alguns àmbits concrets. Des de la 
Diputació s’ha proposat al Consorci del Ter que formi part del projecte, que es coneix 



 
 
 
amb el nom de GiFlora i que es preveu que sigui presentat a la convocatòria dels 
projectes LIFE de la Comissió Europea el proper mes de setembre. 

 
L’article 5 dels estatuts reguladors del Consorci estableix les diferents finalitats del 
Consorci del Ter que consisteixen en síntesi, desenvolupar activitats d’estudi i 
planificació integral de la conca fluvial del riu Ter, desenvolupament territorial a nivell 
turístic, econòmic, patrimonial, natural i social a través d’accionsi rpojectes amb els 
municipis que l’integren, de forma transversal i global al llarg de riu Ter, així com la 
dinamització de la Ruta del Ter i dels seus afluents. La determinació, coordinació i 
execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter que 
sorgeixin a partir dels projectes o accions o iniciatives locals i supralocals. Representar 
membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de cooperació, 
solidaritat i intercanvi entre municipis, i promoure i col·laborar en totes aquelles 
activitats conduents al desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva 
capçalera fins a la desenvocadura, vetllant per la conservació i millora de tot l’àmbit, 
sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida d’acord amb els paràmetres de 
sostenibilitat. 

 
L’article 13 dels estatuts reguladors del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015, estableix les competències i 
atribucions atorgades al Consell de Govern. 

 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 

 
Primer. Aprovar la incorporació del Consorci del Ter a l’equip de treball del projecte 
LIFE GIFLORA, liderat per la Diputació de Girona i la posterior participació, si s’escau, 
al projecte LIFE GiFlora a la convocatòria de Projectes LIFE de la Unió Europea. 

 
Segon. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els acords anteriors, i de forma expressa a signar el 
conveni objecte d'aquesta resolució, com també al Gerent del Consorci, senyor Ponç 
Feliu, per a treballar tècnicament en la preparació del projecte. 

 
Deliberacions 
El gerent informa que es tracta d’un projecte molt interessant que fa referència al 
conjunt de les comarques de Girona i també es troba dins del marc del projecte LIFE 
Natura amb la denominació de LIFE GIFLORA, liderat per la Diputació de Girona. 

 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
 

8. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE 
GIRONA  

 
Motivació 



 
 
 
Vist el Pla d’Igualtat d’Empresa de l’Ajuntament de Girona està format pel primer 
document de diagnòstic (fase 1) i pel document d’objectius d’igualtat (fases 2 i 3).  Amb 
aquest Pla, l’Ajuntament disposa d’una eina dinàmica i participada que integra la 
perspectiva de gènere a la seva política de recursos humans. Representa una sistemàtica 
transversalització en la dita política d‘igualtat entre dones i homes. 

 
Atès allò previst en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva 
entre dones i homes i l’afectació que aquesta preveu per als ens locals i atès que el 
Consorci del Ter es troba adscrit a l’Ajuntament de Girona. 

 
Vistos els articles 31 i següents, la disposició addicional setena i dotzena del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Estat dels Empleats Públics 

 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 

 
Primer. Aprovar l’adhesió al Pla d’Igualtat d’Empresa vigent de l’Ajuntament de 
Girona.   

 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona per al seu coneixement i a 
l'efecte corresponent. 

 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l’adhesió efectuada. 

 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els acords anteriors, i de forma expressa a signar el 
conveni objecte d'aquesta resolució. 

 
Cinquè. Elevar aquesta adhesió a l’Assemblea. 

 
Deliberacions 
El president dona la paraula al Secretari- Interventor que informa que es tracta de la 
necessitat de disposar del Pla d’Igualtat, de manera que s’ha considerat oportú 
adherir-se al Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Girona que és l’ens que es troba inscrit 
el Consorci. 

 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
 

9. FACULTAR EL PRESIDENT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE 
REDACCIÓ DEL PLA D’USOS DEL TER  

 
Motivació 

Des del Consorci del Ter, el Consell Comarcal de La Selva i diversos Ajuntaments de 
nostre territori s’han realitzat gestions per a redactar un document tècnic que contempli 



 
 
 
la gestió dels usos al riu Ter, els seus embassaments i els seus afluents. En aquest 
sentit, després de diferents reunions amb l’Agència Catalana de l’Aigua, aquest 
organisme ha donat el vist-i-plau per a què sigui el Consorci del Ter l’ens responsable 
de la redacció, i probablement posterior gestió, del Pla d’Usos del riu Ter. Des del 
Consorci del Ter s’han realizat també gestions per aconseguir el finançament 
necessari per a encarregar la part de redacció del document que ha de ser 
externalitzada, finançament que ha estat compromès per part del President de la 
Diputació de Girona, Sr. Pere Vila en una reunió amb el President Sr. Quim Roca i el 
Vicepresident Tercer Sr. Narcís Sastre. Un cop s’han demanat tres pressupostos, el 
més avantatjós ha estat el proposat per part del Sr. Dídac Jordà i Capdevila.  

 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Consorci de data 30 de juny de 2016 que 
es transcriu a continuació: 

 
Informe tècnic per a l’adjudicació del contracte de serveis de Redacció del PLA 
D’USOS SOBRE SERVEIS I ACTIVITATS RECREATIVES AL RIU TER. 

 
Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de desenvolupament territorial 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 de serveis de redacció 
del PLA D’USOS SOBRE SERVEIS I ACTIVITATS RECREATIVES AL RIU TER. 

 
ANTECEDENTS 

 
El 03 de novembre de 2014 es va aprovar la Resolució TES/2543/2014, per la qual es 
classifiquen els embassaments i els trams de riu del Districte de conca fluvial de 
Catalunya a efectes de navegació, establint-se les limitacions als espais navegables i 
al bany. 

 
El 27 de març de 2015 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar el contingut 
mínim del Pla d’usos sobre serveis i activitats de lleure dels embassaments de les 
conques internes de Catalunya que han de presentar els ens locals o les agrupacions 
d’ens locals. 

 
Durant els darrers mesos el Consorci del Ter ha anat recollint les inquietuds de 
diferents ajuntaments consorciats en relació als usos recreatius que es van 
desenvolupant actualment 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 
s’ha anat reunint periòdicament amb l’Agència Catalana de l’Aigua per poder elaborar 
el PLA D’USOS SOBRE SERVEIS I ACTIVITATS RECREATIVES AL RIU TER.  

 
L’objectiu és oferir noves oportunitats de desenvolupament sostenible per al territori, 
en aquells àmbits i municipis pròxims als embassaments i a les zones de bany 
continentals de les conques internes, pel que fa a navegació i altres activitats 
turístiques, culturals, esportives i lúdiques per tal que es desenvolupin de manera 



 
 
 
ordenada i sostenible sense afectar als valors naturals, culturals i paisatgístics del riu 
Ter. 

 
L’àmbit del Pla serà tot el riu Ter, fent èmfasi als embassaments, i incloent també els 
principals afluents.  

 
Els continguts mínims del Pla consensuats amb l’Agència Catalana de l’Aigua i d’acord 
amb la normativa existent seran els següents:  

 
PROPOSTA CONTINGUTS MEMÒRIA 

 
PLA D’USOS SOBRE SERVEIS I ACTIVITATS RECREATIVES AL RIU TER 
 
Memòria 
 

1) Introducció 
2) Objecte 
3) Àmbit territorial 
4) Descripció i anàlisi de les 6 unitats territorials (Baix Ter, Ter Mig, 

Embassaments, Osona, Ripollès i afluents) 
a. Descripció 
b. Construccions i usos preexistents (clubs esportius, instal·lacions, 

equipaments, etc.) 
c. Demanda social d’activitats lúdiques i recreatives: Relació de proves 

esportives, activitats regulades existents i altres activitats esporàdiques 
actuals) 

d. Informació urbanística de les zones i normatives municipals 
5) Proposta d’ordenació d’usos i activitats d’acord amb la zonificació aprovada per 

l’Agència Catalana de l’Aigua 
a. Zones de seguretat de les preses, rescloses i altres estructures 

d’aprofitament hidràulic, o d’especial restricció per seguretat. 
b. Zones d’especial protecció i de sensibilitat ecològica, o d’especial 

restricció ambiental. 
c. Ús recreactiu (activitats de tipus recreatiu: zones de bany, senders, 

miradors, itineraris, observatoris, etc.) 
d. Ús esportiu (zones per fer activitats esportives: esports terrestres i de 

muntanya, espots nàutics –rem, vela, motor, esquí aquàtic, piragüisme, 
triatló, pesca, etc.) 

e. Actuacions dotacionals: Rètols informatius d’acord amb els models 
unificats aprovats per l’ACA, centres d’interpretació, campaments, aules 
de natura, càmpings, àrees recreatives, pantalans i altres estructures, 
passarel·les, etc. 

f. Restauracions del medi, neteges de riberes, manteniments i millores de 
l’arbrat de ribera, etc. 

g. Zones per a hidroavions per a accions d’extinció d’incendis forestals, 
proposta d’abalisament 

6)  Actuacions de control 
a. Proposta d’accessos i control dels usos 
b. Zones de neteja i desinfecció 
c. Propostes d’accessos per a vehicles i tancaments d’accessos 
d. Presència de guardes fluvials en cadascun dels 6 sectors 



 
 
 

7) Àmbit temporal del Pla d’Usos 
8) Memòria econòmica 
9) Pla de Seguretat 

 
Plànols 
 
Per a l’elaboració del document hi haurà un primer el procés intern del Consorci 
amb els Ajuntaments i Consells Comarcals, supervisat i consensuat amb l’ACA i 
l’administració competent en medi ambient. Un cop redactat es procedirà a la 
seva exposició pública, una posterior aprovació per part de l’òrgan del 
Assemblea del Consorci i finalment l’ ACA en faria la seva aprovació definitiva.  
 
Actualment amb les dedicacions del personal del Consorci i el volum de feina 
existent no es pot fer càrrec de la redacció integra d’aquest pla i per tant cal 
contractar la redacció d’aquest document externament, per bé que la coordinació 
i supervisió es portarà a terme des de gerència i serveis tècnics del Consorci del 
Ter.  
 
És per aquest motiu que s’han sol·licitat tres pressupostos per a la redacció del 
document.  
 
INFORMO:   
 
Es va sol·licitar pressupost a tres professionals liberals, concretament:  
 

- Deli Saavedra 
- Dídac  Jordà Capdevila 
- Alexandre Franquesa Balcells 

 
Finalment es varen obtenir DOS pressupostos, perquè Deli Saavedra va declinar 
presentar pressupost :  
 

REDACCIÓ DEL PLA D’USOS 
SOBRE SERVEIS I ACTIVITATS 
RECREATIVES AL RIU TER 

Deli 
Saavedra 

Dídac  Jordà Capdevila Alexandre Franquesa 
Balcells 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA - 7958,00€ +  
21%IVA (1671,18€) 

13.250€ + 
21%IVA 
(2.782,50€) 

 
L’Oferta econòmica més avantatjosa és la de Dídac  Jordà Capdevila, amb NIF 
47.807.278 – F. 
 

PROPOSO:  
 

Adjudicar el contracte de serveis de redacció del PLA D’USOS SOBRE SERVEIS I 
ACTIVITATS RECREATIVES AL RIU TER  a Dídac  Jordà Capdevila, amb NIF 
47.807.278 – F .” 

 
Vist allò que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que defineix 
al contracte de serveis com aquell contracte l'objecte del qual és la prestació de fer 



 
 
 
consistent en el desenvolupament d'una activitat o a l'obtenció d'un resultat diferent al 
d'una obra o subministrament. 

Atès allò establert en l'article 138.3 en relació amb l'article 111 del citat Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic pel què afecta a l'expedient de contractació 
menor, la seva aprovació, els límits econòmics i temporals. 

Segons informe emès pels serveis tècnics del Consorci, l'oferta proposada per dur a 
terme els serveis esmentats és la presentada pel senyor Dídad Jordà Capdevila, i per 
tant es considera procedent adjudicar el contracte administratiu de serveis a dita 
empresa, d'acord amb les prescripcions del citat Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 

 
Vist que no existeix consignació pressupostària suficient per a dur a terme l’encàrrec, 
si bé és cert que es compta amb comunicacions que en breu es podrà disposar del 
suficient finançament a través de la resolució de la subvenció sol·licitada a la Diputació 
de Girona. 

 

La competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correson al Consell de Govern 
d’acord amb allò establert en els estatuts reguladors publicats en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015. 

Disposició 

El Consell de Govern resol: 

Primer. Disposar la necessitat d’aprovar l’expedient de contractació administrativa de 
la redacció del Pla d’Usos del Ter i l’adjudicació a l’oferta econòmicament més 
avantatjosa d’acord amb l’informe tècnic trasncrit en aquesta resolució, supeditant 
l’efectivitat de l’acord a l’obtenció del finançament suficient per a dur-lo a terme. 

Segon. Disposar que el contracte es regirà per la normativa de contractes del sector 
públic i en concret pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i en conseqüència no 
podrà superar l’any de vigència així com tampoc podrà superar l’import econòmic fixat 
en l’article 138.2 del citat Text Refós pel què fa als contractes administratius de 
serveis. 

Tercer. Delegar i facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del 
Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels 
documents necessaris per realizar la contractació dels treballs de redacció del Pla 
d’Usos del Ter, un cop s’hagi rebut el finançament previst. 

Deliberacions 
El president i el gerent informen que actualment s’està treballant per tal d’aconseguir el 
finançament que permetrà procedir a la contractació del tècnic que hauria de redactar 
el Pla d’usos. En aquest sentit, el gerent informa que una vegada s’obtingui el 
finançament a través de Diputació de Girona, que és d’uns 7.000,00 euros, es podrà 
procedir a la contractació, de manera que amb aquest acord el què s’està realitzant és 
facultar amb el president per tal que procedeixi a la contractació una vegada obtingut 
el finançament. 



 
 
 

 
Intervé el senyor Ramon Roqué, alcalde de Sant Joan de les Abadesses que demana 
si en el moment que s’estigui realitzant la redacció del Pla d’Usos, l’Ajuntament pot 
contractar l’equip o la persona que l’estigui redactant per tal de poder aprofundir en el 
municipi corresponent, i aquest municipi satisfer la part econòmica que pertoqui. Al 
respecte, creu que seria una bona opció per tal d’entrar amb el màxim detall possible 
vers els usos del riu Ter. El gerent respon i comenta que és una bona opció i que en 
un primer moment caldria disposar de la contractació i que una vegada contractat seria 
interessant poder parlar-ne amb els municipis que vulguin disposar d’un major detall 
del Pla d’Usos, però de totes formes li consta que es tractarà d’un Pla d’Usos molt 
detallat. No obstant, creu oportú esperar a disposar de la persona proposada per tal de 
poder establir el mecanisme de coordinació, ja sigui a través de cada municipi de 
forma independent, ja sigui a través d’un conveni amb els municipis per a fer front a 
l’augment de costos que pugui significar. 

 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
 

10.- CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DEL “PLA DE CONSERVACIÓ POST-LIFE 
TER1” DEL PROJECTE LIFE RIPARIA-TER 

 
Motivació 
Un cop finalitzat el projecte LIFE Riparia-Ter l’any 2013, s’han anat executant accions 
de manteniment posterior dels espais on s’hi varen dur a terme actuacions gràcies a 
l’esmentat projecte, gràcies a l’aportació dels ajuntaments implicats, amb la voluntat de 
continuar potenciant els valors naturals d’aquests valuosos boscos de ribera i hàbitats 
dels seus entorns. En aquest sentit, es proposa la contractació per enguany de noves 
actuacions en l’àmbit “TER 1”. 

 
Vist que l’informe dels serveis tècnics del Consorci de data 27 de juny de 2016, que es 
transcriu a continuació: 

 
“Informe tècnic per a l’adjudicació del contracte de serveis dels treballs de 
recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter. Pla de Conservació Post-LIFE: Illa de la 
Pilastra – TER1 anualitat 2016 (expedient (51/13).  
 
Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de desenvolupament territorial 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 de serveis dels treballs planificats per a la l’anualitat 2016 dels treballs 
contemplats en el PLA DE CONSERVACIÓ POST-LIFE Illa de la Pilastra - Ter1 
(Bescanó, Sant Gregori, Salt) Novembre de 2013 aprovat pel Consell de Govern 
en la sessió de 20 de novembre de 2013.  
ANTECEDENTS 
 



 
 
 

El Consorci del Ter va executar el projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu 
Ter (Riparia-Ter)”. El projecte va rebre fons europeus entre els anys 2010 i 2013 
per millorar els hàbitats de ribera de l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix 
Ter”. Durant aquests quatre anys es va treballar per la millora dels boscos de les 
diferents zones d’actuació a través de treballs forestals, control d’espècies 
invasores i reforestacions. També es van recuperar zones d’inundació temporal i 
es va ordenar l’ús públic. Abans de l’acabament del projecte des dels Serveis 
Tècnics del Consorci del Ter es varen redactar els Plans de Conservació POST-
LIFE. A finals de 2013 es varen aprovar per part del Consorci del Ter i els 
Ajuntaments implicats, els plans de conservació que han de garantir la 
conservació de les diferents zones d’actuació a partir del gener del 2014.  
 
L'Agència Catalana de l'Aigua ha autoritzat els treballs compresos en els plans 
de conservació Post-LIFE a través de l'expedient UDPH2013004281, aquesta 
autorització permet realitzar els treballs compresos en els plans Post-LIFE i té 
vigència de 5 anys.  
 
Els Serveis Territorials de Medi Natural a Girona del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, 
van redactar l'informe sobre els plans de conservació Post-LIFE (expedient 
2013AMNGIRGEN0695). Aquest informe en les seves conclusions argumentava 
que s'informava favorablement les actuacions dels Plans de conservació Post-
LIFE. 
 
Enguany s’han planificat els següents treballs:  

 
a) ARRANJAMENT DEL FERM I MANTENIMENT DE L’ITINERARI DE 

DESCOBERTA DE L’ILLA DE LA PILASTRA.  
a. Arranjament de la senyalització i elements d’ús públic malmesos: Sovint 

o bé per actes vandàlics o bé per riuades alguns dels elements 
d’ordenació de l’ús públic resulten malmesos, ja siguin les tanques, 
l’aguait o els elements de senyalització, per la qual cosa cal reposar i 
restituir els materials afectats.   



 
 
 

b. Arranjament del ferm de l’itinerari des del camí principal fins a l’aguait 
(tram en vermell, aprox. 375 metres lineals). Cal refer la traça de 
l’itinerari malmesa, tot marcant la caixa del camí i retirant troncs caiguts 
a la traça de l’itinerari, si s’escau.  Mínim 1 anual, en cas d’avinguda 
que afecti la zona caldrà repetir l’actuació. Cal especificar preu unitari.  

 
c. Manteniment de tot el traçat de l’itinerari: X anuals (periodicitat a 

concretar amb els Serveis tècnics del Consorci del Ter). Llargada de 
l’itinerari 1 km, amplada de la desbrossada 1,5-2 metres a banda i 
banda de l’eix del camí. Inclou retirar del traçat possibles arbres caiguts 
o tombats, eliminació de restes i recollida de deixalles. Posar preu 
unitari de l’actuació  (preu/ut) de manteniment l’itinerari. Inclou 
tractament amb fitosanitaris de tanys de robínia que es troben dins el 
traçat de l’itinerari (especialment a la zona marcada en vermell).  

 

 
b) ALTRES TREBALLS:  

a. Desbrossada manual de manteniment de les plantacions efectuades en 
el marc del projecte LIFE+ Riparia-Ter.   

b. Desbrossada de canya  
c. Tractament de vegetació invasora amb injeccions a floema de 

productes fitosanitaris. O bé preu unitari per peu.  
 
INFORMO:   
 
Es va sol·licitar pressupost a tres Centres Especials de Treball, concretament:  
 

- Fundació Onyar- la Selva 
- Fundació Mas Xirgo (Ramon Noguera) 
- Fundació Privada Drissa  

 
Finalment es varen obtenir TRES pressupostos:  
 
 

 Preus en € 
s/IVA 

 Fundació Onyar- la Selva Fundació 
Mas 
Xirgo 
(Ramon 

Fundació 
Privada 
Drissa  
 



 
 
 

Noguera) 
 

Arranjament 
de la 
senyalització i 
elements d’ús 
públic 
malmesos  

Partida 
alçada a 
justificar 

1.104,00€ 1.300,00€ 1.200,00€ 

Arranjament 
del ferm de 
l’itinerari amb 
maquinària 

Preu unitari/ 
intervenció 

690,00€ 650,00€ 601,77€ 

Manteniment 
de l’itinerari  

preu unitari 
€/intervenció 

414,00€ 437,00€ 425,00€ 

Desbrossada 
manual 
manteniment 
plantacions  

(€/m2) 0,15€ 0,23€ 0,21€ 

Desbrossada 
canyes  

(€/m2) 0,25€ 0,28€ 0,25€ 

Tractament de 
vegetació 
invasora amb 
injeccions a 
floema de 
productes 
fitosanitaris. 

(preu/m2) 1,20€ 1,95€ 1,89€ 

 
 
L’Oferta econòmica més avantatjosa és la de Fundació Onyar-La Selva.  
 
PROPOSO:  
 
Adjudicar el contracte de serveis dels treballs planificats per a la l’anualitat 2016 
dels treballs contemplats en el PLA DE CONSERVACIÓ POST-LIFE Illa de la 
Pilastra - Ter1 a FUNDACIÓ ONYAR – LA SELVA “ 
 

Vist allò que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que defineix 
al contracte de serveis com aquell contracte l'objecte del qual és la prestació de fer 
consistent en el desenvolupament d'una activitat o a l'obtenció d'un resultat diferent al 
d'una obra o subministrament. 

Atès allò establert en l'article 138.3 en relació amb l'article 111 del citat Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic pel què afecta a l'expedient de contractació 
menor, la seva aprovació, els límits econòmics i temporals. 

Segons informe emès pels serveis tècnics del Consorci, l'oferta proposada per dur a 
terme els serveis esmentats és la  FUNDACIÓ ONYAR – LA SELVA, i per tant es 
considera procedent adjudicar el contracte administratiu de serveis a dita empresa, 
d'acord amb les prescripcions del citat Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

 
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correson al Consell de Govern 
d’acord amb allò establert en els estatuts reguladors publicats en el Butlletí Oficial de 



 
 
 
la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015. 

Disposició 

El Consell de Govern resol: 

Primer. Aprovar la proposta de despesa pels imports següents:  

Arranjament de la senyalització i elements d’ús 
públic malmesos  

Partida alçada a 
justificar 

1.104,00€ 

Arranjament del ferm de l’itinerari amb 
maquinària 

Preu unitari/ 
Intervenció 

690,00€ 

Manteniment de l’itinerari  preu unitari 
€/intervenció 

414,00€ 

Desbrossada manual manteniment plantacions  (€/m2) 0,15€ 

Desbrossada canyes  (€/m2) 0,25€ 

Tractament de vegetació invasora amb 
injeccions a floema de productes fitosanitaris. 

(preu/m2) 1,20€ 

 

a l'aplicació pressupostària 1721L 21002 (manteniment Post Life Riparia Ter) de 
l’exercici 2016, ordenant la incorporació de la factura a l'expedient una vegada sigui 
aquesta lliurada. 

Segon. Adjudicar a favor de la mercantil LA FUNDACIÓ ONYAR -  LA SELVA, amb 
CIF G17830050 el contracte administratiu menor de serveis per a l'execució dels 
treballs de recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter. Pla de Conservació Post-LIFE: Illa 
d ela Pilastra – TER1 anualitat 2016 – expedient 51/13), pels imports desglossats en el 
primer acord. 

Tercer. Disposar que aquest contracte es regirà per la normativa de contractes del 
sector públic i en concret pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i en 
conseqüència no podrà superar l’any de vigència així com tampoc podrà superar 
l’import econòmic fixat en l’article 138.2 del citat Text Refós pel què fa als contractes 
administratius de serveis. 

Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, requerint-lo per tal que en el termini 
màxim de deu dies a comptar des de la recepció d'aquesta resolució aporti la 
documentació següent: 

− Declaració de no incórrer en cap de les causes de prohibició de 
contractació amb el sector públic disposades en l'article 60 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, fent avinent que si 
dites circumstàncies canvien en el transcurs de l'execució del contracte, 
hauran de ser comunicades de forma immediata i fefaent a aquest 
Consorci. 

− Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament dels deutes 
tributaris i amb la Seguretat Social. 



 
 
 

 

Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del 
Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels 
documents necessaris per a dur a terme els acords anteriors i de forma expressa el 
contracte administratiu objecte d'aquesta resolució 

Deliberacions 
El gerent informa que es tracta d’una contractació que permetrà realitzar treballs del 
POST LIFE al sector de la Pilastra, municipis de Sant Gregori i Bescanó. 

 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
11.- CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DEL “PLA DE CONSERVACIÓ POST-LIFE 
TER3” DEL PROJECTE LIFE RIPARIA-TER 

 
Motivació 
Un cop finalitzat el projecte LIFE Riparia-Ter l’any 2013, s’han anat executant accions 
de manteniment posterior dels espais on s’hi varen dur a terme actuacions gràcies a 
l’esmentat projecte, gràcies a l’aportació dels ajuntaments implicats, amb la voluntat de 
continuar potenciant els valors naturals d’aquests valuosos boscos de ribera i hàbitats 
dels seus entorns. En aquest sentit, es proposa la contractació per enguany de noves 
actuacions en l’àmbit “TER 3”. 

 
Vist que l’informe dels serveis tècnics del Consorci de data 27 de juny de 2016, que es 
transcriu a continuació: 

 
“Informe tècnic per a l’adjudicació del contracte de serveis dels treballs de 
recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter. Pla de Conservació Post-LIFE: Bosc de 
Can Salvatella– TER3 anualitat 2016 (expedient (51/13 – TER3).  
 
Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de projectes del Consorci del Ter, emet aquest 
informe no vinculant que s’emmarca en les competències de l’article 5 dels 
estatuts del Consorci del Ter que en determina les finalitats. Aquest informe ha 
de permetre valorar les ofertes rebudes i que així, si s’escau, els òrgans de 
govern competents del Consorci del Ter puguin adjudicar el contracte de serveis 
dels treballs planificats per a la l’anualitat 2016 dels treballs contemplats en el 
PLA DE CONSERVACIÓ POST-LIFE Illa de Pedret i Bosc de Can Salvatella – 
Ter3 (Girona) Novembre de 2013 aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 
20 de novembre de 2013.  
 
ANTECEDENTS 
 
El Consorci del Ter va executar el projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu 
Ter (Riparia-Ter)”. El projecte va rebre fons europeus entre els anys 2010 i 2013 
per millorar els hàbitats de ribera de l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix 
Ter”. Durant aquests quatre anys es va treballar per la millora dels boscos de les 
diferents zones d’actuació a través de treballs forestals, control d’espècies 



 
 
 

invasores i reforestacions. També es van recuperar zones d’inundació temporal i 
es va ordenar l’ús públic. Abans de l’acabament del projecte des dels Serveis 
Tècnics del Consorci del Ter es varen redactar els Plans de Conservació POST-
LIFE. A finals de 2013 es varen aprovar per part del Consorci del Ter i els 
Ajuntaments implicats, els plans de conservació que han de garantir la 
conservació de les diferents zones d’actuació a partir del gener del 2014.  
 
L'Agència Catalana de l'Aigua ha autoritzat els treballs compresos en els plans 
de conservació Post-LIFE a través de l'expedient UDPH2013004281, aquesta 
autorització permet realitzar els treballs compresos en els plans Post-LIFE i té 
vigència de 5 anys.  
 
Els Serveis Territorials de Medi Natural a Girona del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, 
van redactar l'informe sobre els plans de conservació Post-LIFE (expedient 
2013AMNGIRGEN0695). Aquest informe en les seves conclusions argumentava 
que s'informava favorablement les actuacions dels Plans de conservació Post-
LIFE. 
 
Enguany s’han planificat els següents treballs:  
 
1)  MANTENIMENT DE LA RUTA DEL TER AL SEU PAS PEL BOSC DE CAN 
SALVATELLA. 
1.1 Desbrossada de manteniment del traçat de la Ruta del Ter des del nou pont 
de Pedret fins a l'enllaç amb el camí de Mobles Balti (615 metres lineals). 
Desbrossada de 1,25 metres a banda i banda des de l’eix del camí, retirada 
d’arbres morts caiguts, si s’escau.  
 2)        
2.1 Acàcia (Robinia pseudoacacia)  
2.2 Aïlant (Ailanthus altissima) 
2.3  Acàcia de tres punxes (Gleditsia triacanthos) 
 
INFORMO:   
 
Es va sol·licitar pressupost a tres Centres Especials de Treball, concretament:  
 

- Fundació Onyar- la Selva 
- Fundació Mas Xirgo (Ramon Noguera) 
- Fundació Privada Drissa  

 
Finalment es varen obtenir tres pressupostos:  
 

 Preus en € s/IVA Fundació 
Onyar – La 
Selva 

Fundació 
Privada 
Drissa 

Fundació Mas 
Xirgo (Ramon 
Noguera) 

1537,5m². Desbrossada de 
vegetació herbàcia amb 
algun arbust puntual i 
retirada d'arbres morts 
tombats dins la traça del 
camí, si s'escau. Juny-juliol. 

292,13€ 322,88€ 272,80€ 

1537,5m². Desbrossada de 
vegetació herbàcia amb 

292,13€ 322,88€ 272,80€ 



 
 
 

algun arbust puntual i 
retirada d'arbres morts 
tombats dins la traça del 
camí, si s'escau. Tardor. 
500Núm Peus.  Tractament 
ailant. Segons Protocol de 
la Diputació de Girona. Cal 
considerar un ± 10% de 
peus a tractar, inclòs en el 
preu. Inclou tots els treballs 
previs per a l’execució dels 
tractaments.  

1025,00€ 1075,00€ 975,00€ 

400Núm Peus. Tractament 
de robínia. Injeccions a 
floema amb glifosat. Cal 
considerar un ± 10% de 
peus a tractar, inclòs en el 
preu. Inclou tots els treballs 
previs per a l’execució dels 
tractaments. 

820,00€ 860,00€ 780,00€ 

13Núm Peus. Tractament 
de gleditsia. Injeccions a 
floema amb glifosat. Cal 
considerar un ± 10% de 
peus a tractar, inclòs en el 
preu. Inclou tots els treballs 
previs per a l’execució dels 
tractaments. 

20,15€ 27,95€ 25,35€ 

Repàs del tractament 
d'invasores (tardor 2016-
Primavera 2017). Inclou el 
repàs exhaustiu de tota la 
zona d’actuació.  

700,00€ 650,00€ 591,50€ 

Import total amb els 
amidaments pressupostats 
i IVA Inclòs 

3.810,77€ 3.943,04€ 3.530,11€ 

 
- L’Oferta econòmica més avantatjosa és la de Fundació Mas Xirgo (Ramon 

Noguera) 
 
 
PROPOSO:  
 

- Adjudicar el contracte de serveis dels treballs planificats per a la l’anualitat 
2016 dels treballs contemplats en el PLA DE CONSERVACIÓ POST-LIFE 
Bosc de Can Salvatella – Ter 3 a Fundació Mas Xirgo (Ramon Noguera).”  

 
Vist allò que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que defineix 
al contracte de serveis com aquell contracte l'objecte del qual és la prestació de fer 
consistent en el desenvolupament d'una activitat o a l'obtenció d'un resultat diferent al 
d'una obra o subministrament. 

Atès allò establert en l'article 138.3 en relació amb l'article 111 del citat Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic pel què afecta a l'expedient de contractació 
menor, la seva aprovació, els límits econòmics i temporals. 



 
 
 
Segons informe emès pels serveis tècnics del Consorci, l'oferta proposada per dur a 
terme els serveis esmentats és la  FUNDACIÓ MAS XIRGO, i per tant es considera 
procedent adjudicar el contracte administratiu de serveis a dita empresa, d'acord amb 
les prescripcions del citat Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correson al Consell de Govern 
d’acord amb allò establert en els estatuts reguladors publicats en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015. 

Disposició 

El Consell de Govern resol: 

Primer. Aprovar la proposta de despesa pels imports següents:  

 Import 

1537,5m². Desbrossada de vegetació herbàcia amb algun arbust puntual i 
retirada d'arbres morts tombats dins la traça del camí, si s'escau. Juny-
juliol. 

272,80€ 

1537,5m². Desbrossada de vegetació herbàcia amb algun arbust puntual i 
retirada d'arbres morts tombats dins la traça del camí, si s'escau. Tardor. 

272,80€ 

500Núm Peus.  Tractament ailant. Segons Protocol de la Diputació de 
Girona. Cal considerar un ± 10% de peus a tractar, inclòs en el preu. 
Inclou tots els treballs previs per a l’execució dels tractaments.  

975,00€ 

400Núm Peus. Tractament de robínia. Injeccions a floema amb glifosat. 
Cal considerar un ± 10% de peus a tractar, inclòs en el preu. Inclou tots els 
treballs previs per a l’execució dels tractaments. 

780,00€ 

13Núm Peus. Tractament de gleditsia. Injeccions a floema amb glifosat. 
Cal considerar un ± 10% de peus a tractar, inclòs en el preu. Inclou tots els 
treballs previs per a l’execució dels tractaments. 

25,35€ 

Repàs del tractament d'invasores (tardor 2016-Primavera 2017). Inclou el 
repàs exhaustiu de tota la zona d’actuació.  

591,50€ 

Import total amb els amidaments pressupostats i IVA Inclòs 3.530,11€ 

 

a l'aplicació pressupostària 1721L 21002 (manteniment Post Life Riparia Ter) de 
l’exercici 2016, ordenant la incorporació de la factura a l'expedient una vegada sigui 
aquesta lliurada. 

Segon. Adjudicar a favor de la mercantil LA FUNDACIÓ MAS XIRGO, amb CIF 
G55121909 el contracte administratiu menor de serveis per a l'execució dels treballs 
de recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter. Pla de Conservació Post-LIFE: Illa d ela 
Pilastra – TER3 anualitat 2016 – expedient 51/13), pels imports desglossats en el 
primer acord. 

Tercer. Disposar que aquest contracte es regirà per la normativa de contractes del 
sector públic i en concret pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i en 
conseqüència no podrà superar l’any de vigència així com tampoc podrà superar 
l’import econòmic fixat en l’article 138.2 del citat Text Refós pel què fa als contractes 
administratius de serveis. 



 
 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, requerint-lo per tal que en el termini 
màxim de deu dies a comptar des de la recepció d'aquesta resolució aporti la 
documentació següent: 

− Declaració de no incórrer en cap de les causes de prohibició de 
contractació amb el sector públic disposades en l'article 60 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, fent avinent que si 
dites circumstàncies canvien en el transcurs de l'execució del contracte, 
hauran de ser comunicades de forma immediata i fefaent a aquest 
Consorci. 

− Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament dels deutes 
tributaris i amb la Seguretat Social. 

 

Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del 
Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura, per tal de signar tots i cada un dels 
documents necessaris per a dur a terme els acords anteriors i de forma expressa el 
contracte administratiu objecte d'aquesta resolució 

 
Deliberacions 
El gerent informa que es tracta de la contractació per tal de treballs relacionats amb el 
POST LIFE, de forma similar amb l’anterior acord, però al sector de Can Salvatella i 
Illa de Pedret, municipi de Girona. 

 
Finalitzades les intervencions es procedeix amb la votació. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
12.- INFORME DE GERÈNCIA 

 
L’article 21 dels estatuts del Consorci del Ter, que detalla quines són les funcions i 
activitats pròpies del gerent de l’organisme, assenyala al seu punt i) la necessitat que 
aquest rendeixi comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i l’Assemblea. 
 
És per això que s’emet la següent relació de visites, reunions, assistència a jornades i 
entrevistes, amb el qual el gerent del Consorci del Ter, Ponç Feliu i Latorre, informa de 
la seva gestió als membres del Consell de Govern que se celebra a Ripoll, el dia 7 de 
juliol (període comprès entre el 12 d’abril i el 27 de juny de 2016), amb una dedicació 
actual de 32,5 hores setmanals: 
 

• 12 d’abril, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i 
els tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 12 d’abril, 14:30h. Girona. Reunió, junt el President, amb el Diputat d’Esports, 
Sr. Carles Salgas, per parlar de l’edició d’enguany de la Ter Bike Experience. 

• 13 d’abril, 9h. L’Estartit. Guiatge a l’escola FEDAC del Pont Major, per explicar 
el Projecte LIFE Potamo Fauna i altres aspectes del medi natural del riu 

• 14 d’abril, 8:30h. Girona. Edició dels fulletons nous editats en col·laboració del 
Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, de la Ruta del Ter,Transports Corcoy 



 
 
 

• 14 d’abril, 9:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics de 
la seu administrativa, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 14 d’abril, 16:00h. Manlleu. Realització de la sessió ordinària del Consell de 
Govern del Consorci del Ter. 

• 15 d’abril. 10h. Torroella de Montgrí. Activitat amb Escoles Verdes de la 
comarca del Baix Empordà, en el marc del Projecte LIFE Potamo Fauna. 

• 17 d’abril. 8h. Bordils. Realització de l’activitat d’anellament d’ocells en el marc 
del projecte “Salut i Natura a la Vora de Ter” i del Projecte LIFE Potamo Fauna. 

• 18 d’abril, 9:30h. Girona. Reunió amb el Sr. Jordi Llach, Diputació de Girona, 
junt a Teia Puigvert, per a la proposta per part del Consorci, dels ajuts FEDER. 

• 18 d’abril, 10:30h. Girona. Reunió amb el Sr. Josep Camps, les Sres. Maria 
Duran i Olga Felip, amb Teia Puigvert, per al projecte quatre Rius i una sèquia. 

• 18 d’abril, 11:30h. Girona. Reunió amb la Diputada Sra. Ma Àngels Planas, i el 
Srs. Carlos Fernández, Alcalde de Setcases, Jordi Llach i Àfrica Masó, FEDER. 

• 19 d’abril, 8:30h. Sant Joan de les Abadesses. Reunió pels ajuts LEADER, amb 
els Srs. Ramon Roqué, Àngels Guiteras i Joan Casas. 

• 19 d’abril, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i 
els tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 19 d’abril, 11:30h. Manlleu. Reunió amb la Sra. Betlem Parés, tècnica de 
l’Ajuntament de Manlleu, per possibles projectes a presentar conjuntament. 

• 19 d’abril, 13h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Antoni Castillo, de l’entitat financera 
BBVA, per qüestions dels clavaris. 

• 20 d’abril, 9h. Banyoles. Reunió amb el Sr. Quim Pou, per la possibilitat de 
tornar a presentar el LIFE ConnecTer en la nova convocatòria. 

• 20 d’abril, 9h. Banyoles. Reunió informativa del Projecte LIFE Potamo Fauna 
amb 13 membres dels Agents Rurals de diferents comarques i el Sr. Quim Pou. 

• 20 d’abril, 13h. Girona. Despatx quinzenal amb el President del Consorci, Sr. 
Quim Roca, per a diferents qüestions del Consorci del Ter. 

• 21 d’abril, 10h. El Cortalet, Aiguamolls de l’Empordà. Reunió informativa del 
Projecte LIFE Potamo Fauna amb 13 membres Agents Rurals i Quim Pou. 

• 21 d’abril, 13h. Salt. Reunió amb el Sr. Quim Vivas, en relació a la preparació 
de la reunió del projecte de la Ruta de l’Onyar. 

• 25 d’abril, 13h. Girona. Despatx quinzenal amb el President del Consorci, Sr. 
Quim Roca, per a diferents qüestions del Consorci del Ter. 

• 25 d’abril, 14h. Sant Gregori. Dinar amb els Sr. Alfredo Gutiérrez i Ferran 
Martrús, i Quim Roca, Àlex Garrido i Narcís Sastre, per al conveni amb ATLL. 

• 26 d’abril, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i 
els tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 26 d’abril. 13:30h. Bescanó. Exposició del Projecte LIFE Potamo Fauna a 
l’Institut “IES La Miquela” del poble de Bescanó. 

• 26 d’abril. 14:30h. Girona. Exposició del Projecte LIFE Potamo Fauna a l’Institut 
“IES Santiago Sobrequés” de Girona. 

• 27 d’abril, 9h. Girona. Realització de 4 visites guiades a quatre classes, sobre 
l’exposició del Projecte LIFE Potamo Fauna al “IES Santiago Sobrequés”. 

• 28 d’abril, 10h. Sant Gregori. Reunió, amb al President i Teia Puigvert, amb 
l’entitat “El Quaranta-dos” pels Camps de Treball de l’estiu a l’Illa de la Pilastra. 

• 28 d’abril, 11h. Sant Gregori. Despatx quinzenal amb el President del Consorci, 
Sr. Quim Roca, per a diferents qüestions del Consorci del Ter. 

• 29 d’abril fins al dia 6 de maig: Realització d’una setmana del període de 
vacances laborals relatives a l’any 2016. 



 
 
 

• 9 de maig, 11h. Salt. Reunió amb Quim Pou i amb Teia Puigvert, per avaluar la 
possibilitat de presentar el LIFE ConnecTer a la convocatòria d’enguany. 

• 10 de maig, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics 
del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 10 de maig, 11h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Antoni Castillo, de l’entitat 
financera BBVA, per qüestions dels clavaris i de les comissions bancàries. 

• 10 de maig, 11:30h. Manlleu. Documents i material (Correus) de l’European 
Green Week - el Consorci hi participa amb l’activitat “Burricletada Naturalista”-. 

• 10 de maig, 17h. Medinyà. Reunió amb els Srs. Josep Colom i Josep Frigolé, 
de la Comissió Gestora del nou Ajuntament de Medinyà, junt a Quim Roca. 

• 11 de maig, 10h. Salt. Reunió amb l’estudiant en pràctiques Sr. Albert Salart, 
per l’aplicatiu de mòbil de Natura Local i la distribució del nou fulletó de la Ruta. 

• 11 d’abril, 11h. Girona. Signatures del President del Consorci, Sr. Quim Roca, 
de diferents qüestions administratives del Consorci del Ter, al C. Comarcal. 

• 11 d’abril, 12h. Girona. Reunió al Parc Científic amb el Vicerector Sr. Ramon 
Moreno, Teia Puigvert i representants de 12 entitats del PECT Aigua Baix Ter. 

• 12 de maig, 10h. Salt. Reunió amb l’estudiant en pràctiques Sr. Albert Salart, 
en relació a la distribució del nou fulletó de la Ruta del Ter i altres qüestions. 

• 12 de maig, 12h. Salt. Sr. Alberch, de la casa de turisme rural Can Bo de Pau, 
per als fulletons nous i el Carnet de la Ruta del Ter. 

• 17 de maig, 8:30h. Sant Pau de Seguries. Reunió amb l’Alcaldessa, Sra. Dolors 
Cambras i el regidor Sr. Joan Navarro, en relació a diferents temes. 

• 17 de maig, 10:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari 
i els tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 17 de maig, 13h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Antoni Castillo, de l’entitat 
financera BBVA, per qüestions dels clavaris. 

• 18 de maig, 10h. Gualta. Reunió amb els Srs. Àlex Rocas de l’ACA i Jordi 
Montaner de la CUA-Baix Ter, sobre el PECT de l’Aigua del Baix Ter. 

• 18 de maig, 12h. Gualta. Reunió amb Alcaldes, regidors, membres de l’ACA, 
CUA-Baix Ter, regants, Dpt. d’Agricultura, pels recs històrics del Baix Ter. 

• 18 de maig, 16h. Salt. Reunió amb Roger Vidal, estudiant amb pràctiques al 
Consorci del Ter, procedent de Biologia de la Universitat de Girona. 

• 18 de maig, 18h. Girona. Assistència a la sessió de retorn per part del Director 
de l’ACA, procés participatiu sobre el Pla de Conques Internes de Catalunya. 

• 19 de maig, 11h. Barcelona. Reunió, amb els Srs. Quim Roca i Narcís Sastre, 
amb la Presidenta de la DIBA Sra. Mercè Conesa i Cap de Gabinet, Sr. Gausa. 

• 19 de maig, 14h. Girona. Reunió, juntament als Srs. Quim Roca i Narcís 
Sastre, amb el President de la Diputació de Girona, Sr. Pere Vila. 

• 20 de maig, 10h. Sant Gregori. Reunió, amb el President del Consorci Sr. Quim 
Roca, amb els representants d’ATLL, Srs. Alfredo Gutiérrez i Ferran Martrús. 

• 20 de maig, 12h. Salt. Realització de dues xerrades (de 12 a 13h i de 13 a 14h) 
sobre el Projecte LIFE Potamo Fauna, a l’institut Salvador Espriu de Salt. 

• 23 de maig, 9h. Girona. Realització de la jornada d’Escoles Verdes, de captura 
de crancs a les Hortes, amb alumnes de 3 instituts, LIFE Potamo Fauna. 

• 24 de maig, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i 
els tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 24 de maig, 19h. Girona. Assistència a la sessió de retorn del procés de 
participació ciutadana sobre el Pla Especial de la Devesa de Girona. 

• 25 de maig, 9:30h. Girona. Realització d’una xerrada i visita guiada a 
l’exposició sobre el Projecte LIFE Potamo Fauna, a l’IES Santa Eugènia. 



 
 
 

• 25 de maig, 13h. Cervià de Ter. Reunió amb el regidor Jordi Terrades i Héctor 
Ugalde, el propietari dels terrenys afectats per la Ruta i el Sr. Àlex Rocas, ACA. 

• 25 de maig, 15h. Girona. Despatx amb el President del Consorci del Ter, per 
signatures i per qüestions de funcionament general del Consorci del Ter. 

• 26 de maig, 7:15h. Colomers. Visita a les millores fetes per l’empresa TRAGSA 
un cop han acabat l’obra de Sant Jordi Desvalls i Colomers de la Ruta del Ter. 

• 26 de maig, 7:45h. Sant Jordi Desvalls. Visita al nou cartell instal·lat per part de 
l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls a Sobrànigues, pel pas de la Ruta del Ter. 

• 26 de maig, 8:15h. Foixà. Amb els tres estudiants en pràctiques (Ermengol, 
Marc, Roger), cens d’ocells (SOCC), al bosc de ribera de l’Illa dels Planters. 

• 26 de maig, 11h. Banyoles. Realització d’una xerrada destinada als col·lectius 
de les empreses de caiac i activitats nàutiques, Projecte LIFE Potamo Fauna. 

• 27 de maig, 9h. Girona. Realització de la jornada d’Escoles Verdes, de captura 
de crancs a les Hortes amb alumnes de 4 instituts, LIFE Potamo Fauna. 

• 29 de maig, 10h. Colomers. Guiatge de l’activitat de Dipsalut, amb explicacions 
del LIFE Potamo Fauna, de la Burricletada Naturalista per la Ruta del Ter. 

• 30 de maig, 9h. Salt. Reunió amb l’estudiant en pràctiques Mercè Ruiz, de 
Ciències Biològiques de la Universitat de Girona. 

• 30 de maig, 11h. Salt. Reunió amb l’estudiant de la UAB Mathias Brummers, 
treball de recerca sobre usos ecosistèmics de les rescloses del Ter. 

• 30 de maig, 12h. Salt Reunió amb el Sr. Quim Pou, juntament a Teia Puigvert, 
en relació al projecte per presentar a la convocatòria LIFE, ConnecTer. 

• 31 de maig, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i 
els tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 31 de maig, 10h. Manlleu. Reunió amb Caterina Riera, per diferents aspectes 
de la Ruta del Ter i del calendari i activitats del projecte Dipsalut. 

• 31 de maig, 12h. Manlleu. Entrevista telefònica amb ràdio Sant Joan de les 
Abadesses, en relació al cens d’ocells hivernants al riu Ter. 

• 1 de juny, 10h. Sant Jordi Desvalls. Junt al President, roda de premsa amb 
alumnes de les escoles de Sant Jordi i Flaçà, i alliberament de tortugues al Ter. 

• 1 de juny, 14h. Girona. Patronat de Turisme de Girona, Sr. Albert Duch, per a 
informació sobre la Ruta del Ter per a la publicació de documents de difusió. 

• 2 de juny, 9h. Salt. Reunió amb el Sr. Daniel Moner, responsable del nou 
centre d’interpretació de l’Estació del Carrilet de Bescanó. 

• 2 de juny, 10h. Salt. Reunió amb l’estudiant en pràctiques Roger Vidal, per a 
definir actuacions i activitats del projecte que realitzarà al Consorci del Ter. 

• 3 de juny, 10h. Salt. Reunió amb la Sra. Imma Ballbé i el Sr. Josep Capellà, per 
a l’estudi prospectiu que fan per encàrrec del Consorci Ter-Brugent. 

• 3 de juny, 12h. Girona. Reunió a la Diputació de Girona amb Narcís Vicens, 
Quim Pou, juntament a Teia Puigvert, en relació al LIFE GiFlora. 

• 6 de juny, 12h. Salt. Reunió amb Dani Boix, Eduard Adrobau, Christian Geis, 
juntament a Teia Puigvert, per al projecte LIVING WATER (“Urban Ponds”). 

• 6 de juny, 18h. Girona. Assistència al Ple de l’Ajuntament de Girona i exposició 
de la moció sobre la problemàtica dels cabals del Ter. 

• 7 de juny, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i 
els tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 7 de juny, 11h. Manlleu. Reunió amb l’estudiant en pràctiques Sr. Albert Salart, 
per a la distribució de tríptics als municipis i empreses del Carnet de la Ruta. 

• 7 de juny, 18h. La Tallada. Reunió a la seu de l’IRTA-Mas Badia, amb Francesc 
Camps i el President de la CUA-Baix Ter, J. Cordón, amb Quim Roca. 



 
 
 

• 8 de juny, 9h. Girona. Adquisició a l’empresa Decathlon de material divers per 
al Consorci del Ter, per a la realització d’activitats de Dipsalut. 

• 9 de juny, 10h. Garriguella. Gravació per Espai Terra, amb Cori Calero, del 
CRT i el LIFE Potamo Fauna, amb Joan Budó, Lídia Traveria i Anna Serra. 

• 9 de juny, 14h. Sobrànigues. Gravació per Espai Terra, amb Cori Calero; 
seguiment de tortugues i basses del LIFE Potamo Fauna, junt a Carles Feo. 

• 10 de juny, 10h. Girona. Gravació d’entrevista a TV Girona, sobre el Consorci 
del Ter, el LIFE Potamo Fauna i la problemàtica del cabal del Ter. 

• 10 de juny, 12h. Sant Gregori. Despatx quinzenal amb el President del 
Consorci, Sr. Quim Roca, per a diferents qüestions del Consorci del Ter. 

• 10 de juny, 17h. Salt. Reunió sobre el Pla d’Usos amb Alcaldes i regidors dels 
ajuntaments de Susqueda, Sant Hilari, Osor i el Sr. Àlex Rocas de l’ACA. 

• 12 de juny, 10h. Colomers i Verges. Activitat emmarcada dins el projecte “Salut 
i Natura a la vora del Ter”, de Dipsalut, de descoberta del Ter amb caiac. 

• 13 de juny, 11h. Salt. Reunió amb el Sr. Martín González, de la productora 
InblueFilms, per al rodatge d’un reportatge sobre el Baix Ter. 

• 14 de juny, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i 
els tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 14 de juny, 11h. Manlleu. Reunió de coordinació amb la Sra. Caterina Riera, 
per aspectes de senyalització, nova web de la Ruta del Ter i l’aplicatiu. 

• 15 de juny, 11h. Salt. Reunió amb els estudiants Mercè Ruiz, Roger Vidal i 
Sònia Anguita, amb Teia Puigvert, per coordinar els projectes que realitzaran. 

• 16 de juny, 9h. Sant Hilari Sacalm. Realització de dos guiatges consecutius 
amb alumnes de 1r d’ESO, sobre l’exposició del LIFE Potamo Fauna. 

• 16 de juny, 12h. Sant Gregori. Despatx i signatures de documentació del 
projecte LIVING Water amb el President del Consorci, Sr. Quim Roca. 

• 17 de juny, 8:30h. El Pasteral, la Cellera de Ter. Reunió amb els responsables 
de l’empresa ENDESA, junt a la Sra. Eva Vinyolas, regidora de Susqueda. 

• 17 de juny, 10h. La Cellera. Reunió amb l’Alcalde, Sr. David Sarsanedas, per la 
cessió del material del Consorci al nou local del Pasteral i la Ruta del Ter. 

• 17 de juny, 12h. Sant Gregori. Despatx i signatures de documentació del 
projecte  PUOSC de la Ruta del Ter amb el President, Sr. Quim Roca. 

• 17 de juny, 13h. Girona. Realització d’una xerrada a alumnes de 1r de Primària 
al centre escolar “Escola Verd” de Girona. 

• 20 de juny, 10h. Salt. Reunió amb la Sra. Sara Pont de la D.G. de Medi Natural, 
Sr. Salvador Sosas de l’ACA, el Sr. Dídac Jordà, i Teia Puigvert pel Pla d’Usos. 

• 20 de juny, 13h. Salt. Reunió amb el Cau de Salt i el Sr. Eduard Adrobau de 
l’Ajuntament de Salt, amb Teia Puigvert, sobre el Camp de Treball i el LIFE. 

• 21 de juny, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb el Secretari i 
els tècnics del Consorci, per temes del LIFE Potamo Fauna i altres. 

• 21 de juny, 10h. Manlleu. Reunió amb el Regidor de Gurb, Sr. Pere Miralpeix, 
per a la senyalització de la Ruta del Ges. 

• 21 de juny, 11h. Torelló. Visita de camp, juntament a Caterina Riera i Pere Rifà 
del Consorci Ges Bisaura, pel pas de la Ruta del Ter per aquest tram d’Osona. 

• 22 de juny, 11h. Salt. Reunió amb la Sra. Alba Casals, del Blauet, per al 
material de les activitats de “Salut i Natura a la vora del Ter” de Dipsalut. 

• 23 de juny, 10h. Sant Gregori. Reunió amb el President, Sr. Quim Roca i el Sr. 
Martín González, de la productora InbluFilms, pel documental sobre el Ter. 

• 27 de juny, 15h. La Baells. Visita a la presa; Joan Pla, Rosa Serra, J. Comellas, 
Eva Vinyolas, Quim Vivas, D. Jordà, S. Clarà, Àngel Colom i Joan Mercader. 



 
 
 
 
Els membres assistents a la reunió del Consell de Govern en queden assabentats. 

 
 

13.-  INFORMACIONS DIVERSES: 
 

Informacions diverses sobre projectes i altres qüestions de funcionament del Consorci 
del Ter:  

 
Campanya +H2O TER: S’informa que hi ha diferents mocions de 
municipis que ja han arribat, concretament hi ha unes vint mocions i es 
preveu que en breu n’hi hagin més. 
  
Registre del nom “Ruta del Ter”: S’està treballant per tal d’aconseguir 
el registre aviat. 
 
Ter Bike Experience 2016: S’informa que hi va haver uns 140 
corredors i que es considera que va ser un èxit, tot i que lamenta la 
bretolada que es va realitzar justament la nit abans en afegir i canviar 
alguns cartells orientadors, extrem que va provocar que alguns dels 
participants es confonguessin i realitzessin alguns quilòmetres de més. 
Per altra banda, el gerent informa que es va trobar amb l’anterior 
organitzador que anava tapat, suposadament per tal que no el 
reconeixessin, i que s’hi va acostar per tal de parlar amb ell, entenent 
que era estrany que estés allà atès que es trobava a Mèxic, almenys 
des de l’última notícia que en tenia. Dit això, el senyor Córdoba, antic 
organitzador de la cursa va manifestar que venia a veure com ho havien 
fet els “lladres de curses” (segons paraules textuals) i va lamentar que 
hi hagués poca gent. Al respecte, els membres del Consell de Govern 
per unanimitat acorden denunciar els fets consistents en que es algú va 
manipular el circuït prèviament marcat, extrem que afortunadament no 
va causar danys personals però que en podia haver causat. En aquest 
sentit, atès que el proper dimarts dia 19 de juliol hi ha prevista una 
reunió amb els actuals organitzadors, s’aprofitarà per a anar a 
denunciar els fets davant dels cossos i forces de seguretat. 
 
Camps de Treball estiu 2016 – Sant Gregori i Salt. El president 
informa que a finals d’aquest mes començaran els treballs a Salt i a 
principis del mes d’agost a Sant Gregori. 
 
Estudiants en pràctiques. El gerent informa que malgrat que a 
vegades implica un major esforç, entén que és molt important per al 
Consorci i per a la pròpia formació d’estudiants, poder disposar 
d’estudiants en pràctiques que coneguin el Consorci i les tasques que 
es porten a terme des del mateix. 
 
Agenda. S’informa de la Ter  Bike, de les diferents activitats de Dipsalut 
i de la inauguració del Camí dels Pous que s’ha pogut veure avui. 

 
 

14.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 



 
 
 

 
Es proposa incorporar una nova proposta consistent en l’aprovació del conveni entre el 
Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consorci del Ter referent al manteniment de la 
Ruta del Ter al seu pas pel Baix Empordà. 
 
La urgència ve justificada pel fet de que no es preveu una nova sessió del Consell de 
Govern fins al setembre, i la data del conveni és del mes de juliol. 
 
 
14.1 APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I EL CONSORCI DEL TER, PER LA GESTIÓ, EL 
MANTENIMENT I LA DIFUSIÓ DEL TRAM DE LA RUTA DEL TER AL SEU PAS 
PEL BAIX EMPORDÀ 
 
Motivació  
El Consorci del Ter és l’ens impulsor, promotor i gestor de la Ruta del Ter, un itinerari 
cicloturista i senderista que transcorre des del naixement del Ter al Ripollès, a Ulldeter 
(Setcases), fins a la seva desembocadura a l’Empordà, a la Gola del Ter (L’Estartit, 
Torroella de Montgrí), i que serveix per promoure aquestes comarques, dinamitzar-les 
localment, promocionar el turisme, i contribuir, així desenvolupament territorial dels 
municipis, pobles i ciutats per on passa. Aquests municipis són Colomers, Jafre, 
Verges, La Tallada d’Empordà, Ullà, Gualta, Serra de Daró, Fontanilles, Ultramort, 
Foixà i Torroella de Montgrí - l’Estartit. 
 
Al seu pas per la comarca del Baix Empordà, la Ruta del Ter transcorre per ambdues 
ribes. A la part nord de la riba, el primer municipi del marge esquerra és Colomers i al 
marge dret és Foixà. Ambdues ribes transcorren a la part nord de la comarca i 
desemboquen a la Gola del Ter. Aquest fet fa possible que es pugui transcórrer per 
ambdues ribes i, per tant, que tots els municipis riberencs del Ter puguin veure’s 
beneficiats pel pas d’aquesta ruta. 
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà, per mitjà de la Comissió Turística del Baix 
Empordà va implantar un Pla de Dinamització Turística entre els anys 1998 i 2003 que 
va incloure, entre d’altres actuacions, la creació d’una xarxa de senderisme, una xarxa 
de cicloturisme i un centre BTT a la comarca. Aquesta infraestructura engloba quasi 
mil quilòmetres amb una senyalització física a tota la comarca. I una part d’aquestes 
xarxes coincideix amb l’itinerari de la Ruta del Ter.  
 
El Consell Comarcal  del Baix Empordà té la voluntat de gestionar, mantenir i difondre 
les xarxes de turisme actiu de la comarca. I per aquest motiu ofereix un programa 
específic Territori i Natura en la seva Guia de Serveis als municipis.  
 
La majoria dels municipis de la comarca del Baix Empordà han encarregat al Consell 
comarcal la gestió, el manteniment i la difusió de les xarxes de turisme actiu que 
afecten al seu municipi. 
 
En aquest sentit, el Consorci del Ter a través del Consell de Govern de data 11 de 
febrer de 2016 va aprovar la minuta de conveni objecte d’aquesta resolució, si bé la 
mateixa ha estat sensiblement modificada pel propi Consell, de manera que es 
considera oportú deixar sense efecte l’anterior acord del Consell de Govern i aprovar 



 
 
 
la nova minuta de conveni. Els canvis efectuats no alteren ni la finalitat ni l’objecte del 
conveni, i per tant no hi ha cap mena d’inconvenient en procedir a la seva aprovació. 
 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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. 
 
Els arts 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
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 i l’article 88 de la mateixa norma estableix  la facultat de les 
administracions locals d’establir convenis. 
 
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correspon al Consell de Govern 
del Consorci en aplicació de l’article 13.j) dels estatuts vigents del Consorci, publicats 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015, i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015. 
 
Disposició. 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i el Consorci del Ter que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I EL 
CONSORCI DEL TER, PER LA GESTIÓ, EL MANTENIMENT I LA DIFUSIÓ DEL TRAM DE LA RUTA DEL 
TER AL SEU PAS PEL BAIX EMPORDÀ 
 
La Bisbal d’Empordà, 1 de juliol de 2016 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ, NIF P6700009A representat pel seu President, Sr. Joan Català 
i Pagès, assistit pel secretari, Secundino Fernández Suárez, en virtut de les facultats conferides per l’article 13 
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de la Organització 
Comarcal de Catalunya i en virtut del decret d’aquesta presidència número        de data   de juny de 2016.  
 
CONSORCI DEL TER, NIF P0800060F, representat pel seu president, Sr. Joaquim Roca i Ventura, autoritzat 
per aquest acte de conformitat amb el que disposen els arts. 11.3 i 18.c dels Estatuts del Consorci del Ter, i 
d’acord amb el seu nomenament com a president del Consorci adoptat a l’Assemblea General de 30 de 
setembre de 2015, assistit pel secretari, Sr. Gerard Soldevila i Freixa. 
 
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la capacitat legal suficient 
per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte 
 
MANIFESTEN 
 
I.- El Consorci del Ter és l’ens impulsor, promotor i gestor de la Ruta del Ter, un itinerari cicloturista i senderista 
que transcorre des del naixement del Ter al Ripollès, a Ulldeter (Setcases), fins a la seva desembocadura a 
l’Empordà, a la Gola del Ter (L’Estartit, Torroella de Montgrí), i que serveix per promoure aquestes comarques, 
dinamitzar-les localment, promocionar el turisme, i contribuir, així desenvolupament territorial dels municipis, 
pobles i ciutats per on passa. Aquests municipis són Colomers, Jafre, Verges, La Tallada d’Empordà, Ullà, 
Gualta, Serra de Daró, Fontanilles, Ultramort, Foixà i Torroella de Montgrí - l’Estartit. 
 



 
 
 

II.- Al seu pas per la comarca del Baix Empordà, la Ruta del Ter transcorre per ambdues ribes. A la part nord de 
la riba, el primer municipi del marge esquerra és Colomers i al marge dret és Foixà. Ambdues ribes transcorren 
a la part nord de la comarca i desemboquen a la Gola del Ter. Aquest fet fa possible que es pugui transcórrer 
per ambdues ribes i, per tant, que tots els municipis riberencs del Ter puguin veure’s beneficiats pel pas 
d’aquesta ruta. 
 
III.- El Consell Comarcal del Baix Empordà, per mitjà de la Comissió Turística del Baix Empordà va implantar un 
Pla de Dinamització Turística entre els anys 1998 i 2003 que va incloure, entre d’altres actuacions, la creació 
d’una xarxa de senderisme, una xarxa de cicloturisme i un centre BTT a la comarca. Aquesta infraestructura 
engloba quasi mil quilòmetres amb una senyalització física a tota la comarca. I una part d’aquestes xarxes 
coincideix amb l’itinerari de la Ruta del Ter.  
 
IV.- El Consell Comarcal  del Baix Empordà té la voluntat de gestionar, mantenir i difondre les xarxes de 
turisme actiu de la comarca. I per aquest motiu ofereix un programa específic Territori i Natura en la seva Guia 
de Serveis als municipis.  
 
V.- La majoria dels municipis de la comarca del Baix Empordà han encarregat al Consell comarcal la gestió, el 
manteniment i la difusió de les xarxes de turisme actiu que afecten al seu municipi. 
 
VI.- El Consorci del Ter manifesta el seu interès per incloure el tram de la Ruta del Ter al seu pas pel Baix 
Empordà a la xarxa de cicloturisme promoguda pel Consell Comarcal del Baix Empordà. 
 
VII.- El Consell Comarcal del Baix Empordà té interès, a través de la Comissió Turística, d’ampliar la xarxa de 
cicloturisme incloent el tram de la ruta del Ter que passa per la comarca. 
  
FONAMENTS DE DRET: 
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, 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. 
 
Els arts 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, 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 i l’article 88 de la mateixa norma estableix  la facultat de les administracions locals 
d’establir convenis.  
 
D’ acord doncs amb els antecedents esmentats i els fonaments de dret que els són d’aplicació, i atès que els 
interessos de les parts resulten concurrents, ambdues formalitzen el present Conveni amb subjecció als 
següents 
 
PACTES: 
PRIMER.-  El Consorci del Ter encarrega i el Consell Comarcal del Baix Empordà  assumeix les tasques de 
revisió i manteniment de la senyalització pròpia del Consorci instal·lada en el tram de la Ruta del Ter al seu pas 
pels municipis de la comarca del Baix Empordà que formen part de la Comissió Turística.  
 
S’entendrà com a revisió la inspecció visual de l’estat del traçat i la comunicació, si s’escau, de qualsevol 
anomalia o incidència detectada.  
 
S’entendrà com el manteniment les actuacions de neteja i desbrossament de la vegetació present i sobre la 
senyalització existent al pas per les xarxes de turisme actiu de la comarca. El manteniment de la senyalització 
inclou la resolució d’incidències de nivell baix que fan referència a la instal·lació de les plaques de seguiment o 
a la recol·locació de senyals  caigudes o malmeses. En cas de col·locar nous senyals, aquests senyals seran 
sempre subministrats pel propi Consorci del Ter. Tanmateix, s’intentarà compartir i aprofitar la senyalització 
existent. 
 
No s’inclourà en el manteniment aquelles actuacions que afectin al ferm i l’estructura del traçat ni tampoc a la 
seguretat del mateix, que aniran a càrrec del Consorci del Ter.                                                                                                                                                                                                                                        
 
Com a document annex al conveni, s’adjunta plànol del tram actual de la ruta del Ter al seu pas per la comarca 
del Baix Empordà.  
 
SEGON.-  Per altra part, les despeses de la revisió i manteniment de la senyalització pròpia del consorci 
instal·lada en el tram de la Ruta del Ter en aquells municipis que no formen part de la Comissió Turística del 
Baix Empordà seran pactades prèviament amb el propi Consorci del Ter o amb l’Ajuntament interessat. 
 



 
 
 

TERCER.-  El Consell Comarcal del Baix Empordà, en virtut de tot allò exposat anteriorment, incorporarà les 
tasques de revisió i de manteniment del tram de la Ruta del Ter al seu pas pel Baix Empordà en el programa de 
gestió i manteniment de les xarxes de turisme actiu que desenvolupa per encàrrec de la Comissió Turística.  
 
QUART.- El Consell Comarcal del Baix Empordà procurarà que tot el traçat de la Ruta del Ter que transcorre 
pel Baix Empordà s’inclogui dins les xarxes de turisme actiu gestionades pel consell comarcal. Per això podrà 
modificar el recorregut de les seves xarxes. També podrà ampliar-les a municipis limítrofs a la comarca. amb 
l’objectiu de mantenir una coherent connexió entre els municipis i el territori. Per fer-ho, caldrà sempre la 
conformitat de la Comissió Turística del Baix Empordà, el Consorci del Ter i els Ajuntaments afectats.  
 
CINQUÈ.- El Consell Comarcal del Baix Empordà contribuirà en la mesura que sigui possible a la difusió de la 
ruta del Ter en el marc de les actuacions de difusió del turisme actiu que porta a terme a través de la Comissió 
Turística del Baix Empordà. Igualment, el Consorci del Ter farà difusió de les xarxes de turisme actiu del Baix 
Empordà, que coincideixin amb la ruta del Ter a la comarca, en les seves actuacions. Ambdues entitats podrà 
acordar accions de difusió conjuntes.  
 
SISÈ.- Per la seva part, el Consorci del Ter farà difusió de les xarxes de turisme actiu del Baix Empordà, com a 
oferta complementària a la ruta del Ter pel seu pas per la comarca. Inclourà l’esmentada informació en els 
materials de difusió i comunicació. Ambdues entitats podran acordar accions de difusió conjuntes.  
 
SETÈ.- El Consorci del Ter no executarà nous projectes, modificacions de traçat o instal·lació de noves senyals 
que afectin a la ruta del Ter al seu pas pel Baix Empordà sense consensuar-ho amb al consell comarcal. 
Igualment, el Consell Comarcal del Baix Empordà consensuarà amb el Consorci del Ter les actuacions que 
tinguin lloc a l’entorn de la ruta del Ter. Ambdues entitats podran participar en projectes conjuntament.  
 
VUITÈ.- Serà causa de resolució d’aquest conveni: 

a) L’ incompliment de les parts en qualsevol obligació derivada d’aquest conveni 
b) Comú acord de les parts 
c) Qualsevol altre causa reconeguda per la legislació vigent 

 
NOVÈ.- Aquest conveni entrarà en vigor l’1 de juliol de 2016 i fins el 30 de juny de 2017. Es prorrogarà 
anualment fins un màxim de tres pròrrogues anuals, llevat de la denúncia d’una de les parts amb una antelació 
mínima de tres mesos. 
 
DESÈ.- L’assumpció de les obligacions que es deriven del present conveni ho són sens perjudici de les 
competències d’altres administracions així com de les autoritzacions que resultin necessàries. 
 
ONZÈ.- La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la jurisdicció competent per a la 
resolució de qualsevol incidència serà la contenciosa administrativa. Ambdues parts es sotmeten als Jutjats 
Contenciosos Administratius de Girona.” 

 
Segon. Comunicar aquesta aprovació al Consell Comarcal del Baix Empordà per al 
seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
Tercer. Publicar l’adopció de l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona  
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura, a signar tots i cada un dels documents necessaris per 
dur a terme els anteriors acords, i de forma expressa el conveni objecte d’aquesta 
resolució. 
 
Deliberacions 
El gerent explica que arrel de la revisió formulada pel Consell Comarcal del Baix 
Empordà s’ha produït alguna modificació i per seguretat jurídica s’ha considerat 
convenient deixar sense efecte el conveni aprovat pel mateix objecte el passat mes de 
febrer, i aprovar-lo novament amb les modificacions incorporades per part del Consell 
Comarcal del Baix Empordà.  

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
15.- PRECS I PREGUNTES 



 
 
 
 

• El president informa que va anar molt bé la baixada amb piragua pel riu Ter i 
que hi va haver uns 150 participants, i creu que va ser una molt bona jornada. 

• El gerent explica la proposta d’incorporar el Consorci del Ter a una proposta de 
Projecte LIFE presentada per la SIBIC (Sociedad Ibérica de Ictiologia), amb 
una aportació de 500 € a l’any durant 5 anys, fet que donaria molta visibilitat al 
Consorci del Ter i permetria fer diverses actuacions a la nostra conca. Es 
valora positivament la proposta i tots els assistents confirmen el seu acord. Es 
faculta també al president per poder signar els documents necessaris en 
relació a aquest projecte. 

• El president explica que s’ha començat a treballar amb l’Administració Oberta, 
si bé cal anar potenciant cada cop més els serveis que s’ofereixen. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a l’hora indicada en 
l’encapçalament de l’acta. 
 
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 12 de 
juliol de 2016. I perquè així consti, estenc aquesta acta, amb el vist i plau del 
President, Il·lustríssim senyor Joaquim Roca Ventura, en la data i en el lloc indicats en 
l'encapçalament. 
 

Vist i plau, 
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