
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSORCI DEL TER 

Identificació de la sessió  
Lloc: Manlleu 
Data: 10 de desembre de 2019 
Hora inici:13:00 hores 
Hora final: 13:30 hores 
Caràcter de la sessió: Extraordinària 

 
Assistents 
Àstrid Desset Desset, en representació de l’Ajuntament d’Anglès 
Xavier Vinyoles Compta, en representació de l’Ajuntament de Bescanó 
Enric Subils Quera, en representació de l’Ajuntament de Canet d’Adri 
Joan Adroher Feliu i la senyora Rosa Maria Vila Viader, en representació de 
l’Ajuntament de Flaçà 
Joan Pons Puntí, en representació de l’Ajuntament de l’Esquirol 
Aïda Canal Anglada, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Roda 
Verònica Ruiz Leiva, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà 
Àlex Garrido Serra, en representació de l’Ajuntament de Manlleu 
Joaquim Colomer Cullell, en representació de l’Ajuntament de Ripoll i del Consell 
Comarcal del Ripollès 
Joan Moreno Parés, en representació de l’Ajuntament de Roda de Ter 
Anna Fusté Pujol, en representació de l’Ajuntament de Salt 
Ramon Roqué Riu, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Xavier Mas Duque, en representació de Sant Jordi Desvalls 
Anna Vila Palol, en representació de l’Ajuntament de Setcases 
Ivette Font Font, en representació de l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Es fa constar que, d’acord amb els estatuts vigents, cada ens només ostenta un vot 
amb independència que sigui representat en aquesta reunió per més d’una persona. 
 
Delegacions de vot 
Consten les següents delegacions de vot: 
 

- Salvador Clarà Pons, en representació de l’Ajuntament d’Amer delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Lluís Freixa Vilardell, en representació de l’Ajuntament de Campllong delega a 
la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Xavier Guitart Cano, en representació de l’Ajuntament de Camprodon delega al 
senyor Joaquim Colomer Cullell. 

- Joel Torcque Torres, en representació de l’Ajuntament de la Cellera de Ter 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Roser Estañol Torrent, en representació de l’Ajuntament de Cervià de Ter 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Josep Oliveras galí, en representació de l’Ajuntament de Foixà delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Jaume Ribas Faja, en representació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset 

- Martí Terés Bonet, en representació de l’Ajuntament de Girona delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 



 

- Jaume Fontdevila Tarabal, en representació de l’Ajuntament de Gualta delega 
al senyor Àlex Garrido. 

- Pere Miralpeix Ballús, en representació de l’Ajuntament de Gurb delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Josep Ferrer Vilavella, en representació de l’Ajuntament de la Tallada 
d’Empordà delega a la senyora Àstrid Desset Desset 

- Miquel Cortés Cardenal, en representació de l’Ajuntament de Quart delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset 

- Arnau Basco Cirera, en representació de l’Ajuntament d’Orís delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Sílvia Brunet Roca, en representació de l’Ajuntament de Sant Gregori delega a 
la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Joan Ramon Veciana Martínez, en representació de l’Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm delega al senyor Joaquim Colomer Cullell 

- Pere Pujolràs Feixas en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset 

- Dolors Cambras Saqués en representació de l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries delega al senyor Joaquim Colomer Cullell 

- Eva Viñolas Marín en representació de l’Ajuntament de Susqueda delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Arnau Roquer Rovira, en representació de l’Ajuntament de Tavertet delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset 

- Marçal Ortuño Jolis, en representació de l’Ajuntament de Torelló delega al 
senyor Àlex Garrido 

- Natàlia Navarro Sastre, en representació de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí delega a la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Núria Roca Puigdemont en representació de l’Ajuntament de Verges delega a 
la senyora Àstrid Desset Desset 

- Jordi Busquets Parramón en representació de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter 
delega al senyor Joaquim Colomer Cullell 

- Joaquim Vivas Vidal, en representació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset 
 

 
Excusen la seva assistència i no han efectuat delegació 
Gemma Esteba i Blanquera, en representació de l’Ajuntament de Bordils 
Roger Puigdevall Mascort, en representació de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí 
Sapresa 
Sergi Colomé Cormina, en representació de l’Ajuntament de Campdevànol 
Simon Rovira Puig, en representació de l’Ajuntament de Campelles 
Lluís Freixa Vilardell, en representació de l’Ajuntament de Campllong 
Eulàlia Ferrer Benito, en representació de l’Ajuntament de Celrà 
Joan Bonany Coll, en representació de l’Ajuntament de Colomers  
Èlia Bantí Alabau, en representació de l’Ajuntament de Jafre  
Andreu Llimós Parcerisses, en representació de l’Ajuntament de les Llosses  
Amadeu Rosell Martí, en representació de l’Ajuntament de Llanars 
Josep Coma Guitart, en representació de l’Ajuntament de Molló 
Sònia Muñoz Culubret, en representació de l’Ajuntament de Montesquiu  
Joan Pla Coll, en representació de l’Ajuntament d’Osor 
Sergi Brull Costa, en representació de l’Ajuntament de Pals 



 

Jaume Morera Tarruella, en representació de l’Ajuntament de Pardines 
Imma Constans Ruiz, en representació de l’Ajuntament de Queralbs 
Mònica Sanjaume Colomer, en representació de l’Ajuntament de Ribes de Freser 
Xevi López Cadena, en representació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
Narcís Fajula Aulet, en representació de l’Ajuntament de Sarrià de Ter  
Sílvia Palhí Castaño, en representació de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres 
Alfred Oliver Malagelada, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet 
Marc Garcia Nadal, en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí 
Joan Pla Calsina, en representació de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena 
David Solà Rota, en representació de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora 
Pau Fernández Roca, en representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Camil Adam Vilarrasa, en representació de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora 
Jordi Molinas Cufí, en representació de l’Ajuntament de Serra de Daró 
Josep Antoni de la Mora Costas, en representació de l’Ajuntament de Tavèrnoles 
Francesc Xavier Díaz Serrano, en representació de l’Ajuntament de Ullà 
Maria Gràcia Serrats Paretas, en representació de l’Ajuntament d’Ultramort 
Albert Castells Vilalta, en representació de l’Ajuntament de Vic 
Maria Lluïsa Bautista Sánchez, en representació del Consell Comarcal d’Osona 
Francisco J. Pastor Núñez en representació del Consell Comarcal de la Selva 
Jordi Antúnez Callís i Marc Calvet Martí, en representació del Consell Comarcal del 
Baix Empordà 
Marc Sureda Xifre, en represenació del Consell Comoarcal del Gironès. 
 
Es fa constar de forma expressa que no ha assistit el representant del municipis de 
Fontanilles, i no consta el nomenament del corresponent representant. 
 
Director 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari interventor 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 
  



 

ORDRE DEL DIA 

1- Benvinguda per part de l’Alcalde 
2- Salutació per part de la Presidenta del Consorci 
3- Expedient de contractació de la direcció d’obres i de la direcció de seguretat i salut 

del projecte de recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de La 
Pilastra. 

4- Expedient de contractació de les obres del projecte de recuperació de la 
connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de La Pilastra. 
 

1. BENVINGUDA 

L’Alcalde de Manlleu, il·lustríssim senyor Àlex Garrido i Serra, dona la benvinguda als 
membres assistents a l’Assemblea, i agraeix la presència en el Museu del Ter de totes 
les persones assistents. 
 
2. SALUTACIÓ PER PART DEL PRESIDENT DEL CONSORCI 

La president agraeix l’assistència dels membres de l’Assemblea i coment que es 
tracta d’una reunió extraordinària per tal d’aprovar dos punts en concret que urgeixen 
per bon funcionament del Consorci. 
 
3. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRES I DE LA 
DIRECCIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE LA 
CONNECTIVITAT AL RIU TER ENTORN LA RESCLOSA DE LA PILASTRA. 

 
MOTIVACIÓ 
 
I. Antecedents 
En data 9 de desembre de 2019 consta informe emès per la tècnica del Consorci que 
es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DEL 
TTFS EFA 218/16 WP5: CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES CORRESPONENTS AL 
PROJECTE EXECUTIU LA PROPOSTA DE RECUPERACIÓ DE LA 
CONNECTIVITAT AL RIU TER ENTORN LA RESCLOSA DE LA PILASTRA. 
 
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 la contractació de la direcció facultativa i 
coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents al projecte executiu la 
proposta de recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra. 
 
ANTECEDENTS 
El Consorci del Ter participa com a soci en el projecte Turisme Transfronterer Fluvial 
Sostenible (TTFS). Es tracta d’un programa europeu que té per objectiu sensibilitzar 
sobre el valor dels rius, promovent les seves qualitats i protegint-les, alhora que 
fomenta el seu ús i gaudi. Aquest s'executarà entre els anys 2017 i 2020. 



 

Els socis del projecte, a més del Consorci del Ter, són l'Ajuntament de Girona, 
l'Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida, l'Oficina de Turisme de Perpinyà i la 
Communaute Urbaine Perpignan Mediterranee, que el lidera. 
El projecte TTFS  amb referència EFA 218/16 ha estat seleccionat en el marc del 
programa INTERREG V A Espanya‐França‐ Andorra – POCTEFA 2014‐2020 (2a 
Convocatòria). S’emmarca en l’ Eix 3–Promoure la protecció, la valorització i l’ús 
sostenible dels recursos locals, Prioritat d’Inversió 6c–Conservació, protecció, foment i 
desenvolupament del patrimoni natural i cultural, Objectiu Específic 6–Valoritzar el 
patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament 
sostenible.  
L’objectiu del projecte és contribuir a la sensibilització ambiental i ciutadana sobre els 
valors naturals dels rius en espais urbans, facilitar l’accés i ús ciutadà dels espais 
fluvials i la creació de productes turístics fluvials sostenibles on el nexe són els rius 

pirenaics ‐ mediterranis. 
Els serveis tècnics del Consorci del Ter van redactar el maig de 2018 la memòria 
“Recuperació de la connectivitat de la Resclosa de la Pilastra entorn la Resclosa de la 
Pilastra”  d’acord amb les finalitats establertes en el Estatuts del Consorci del Ter de 
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. I d’acord amb el conveni de custòdia fluvial vigent entre el Consorci 
del Ter i l’Ajuntament de Bescanó que determina que: 
 L’Ajuntament de Bescanó 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.  
Aquesta proposta també intenta donar resposta a les inquietuds dels ajuntaments 
riberencs consorciats de Bescanó, Girona i Salt han transmès al Consorci, sobre la 
necessitat d’actuar en aquesta resclosa que és la captació de la Sèquia Monar, de la 
qual els tres ajuntaments en són propietaris.  
Amb la finalitat d’implementar les actuacions proposades, al maig de 2019 es va 
encarregar la redacció del projecte executiu corresponent a la proposta de 
recuperació de la connectivitat al riu ter entorn la resclosa de la Pilastra. 
El projecte es va aprovar inicialment en data 04/07/2019 pel Consell de Govern del 
Consorci del Ter.    
En data 08/11/2019 es va publicar al DOGC 7998 la Resolució TES/2861/2019, de 28 
d'octubre, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de recuperació de la 
connectivitat al riu Ter entorn de la resclosa de la Pilastra, promogut i tramitat pel 
Consorci del Ter, al terme municipal de Bescanó (exp. OTAAGI20190169). Es resol 
que el projecte no s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària, 
atès que l’actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient. 
Al novembre de 2019 s’obté el Text Refós del projecte que es redacta per tal 
d’incloure totes les consideracions i condicions establertes per les administracions en 
els corresponents informes. 
En data 14/11/2019 el Consell de Govern del Consorci del Ter aprova definitivament el 
projecte.  
Es preceptiu, que pel desenvolupament d’una obra d’aquesta tipologia, la contractació 
de la direcció facultativa de les obres i la figura del coordinador de seguretat i salut en 
fase d’execució. 



 

Tal i com s’ha comunicat des de Direcció, amb el vist-i-plau previ des d’Intervenció, el 
Consorci del Ter compta amb el finançament necessari per a poder executar la 
contractació amb càrrec a la partida 2020.1721T22799 del pressupost de despeses 
per a l’exercici 2020.  
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
L'objecte del contracte és la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut 
en fase d’execució del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu 
Ter a l’entorn de la Pilastra.  
El conjunt de prestacions que es volen contractar (direcció facultativa de les obres i 
coordinació de seguretat i salut) fan referència a una sola unitat funcional, és a dir, 
persegueixen una mateixa finalitat tècnica com és la intervenció tècnica dels 
professionals encarregats de dirigir la seva execució i la correcta aplicació de les 
mesures de seguretat i salut necessàries, en relació a les actuacions incloses en el 
projecte constructiu. 
La persona física o jurídica adjudicatària ha de prestar el servei de direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut amb plena subjecció a la normativa legal que li sigui 
d'aplicació, així com a les especificacions tècniques contingudes en el present Plec. 
 Els treballs a realitzar per aquest contracte de servei seran els propis de la direcció 
d’obra, que exercirà l’adjudicatari amb personalitat i responsabilitat pròpies, i 
consistiran com a mínim, en les següents tasques: 
-El control de l’execució de l’obra dins els límits de preus, terminis i qualitat establerts 
en projecte objecte del contracte. 
-Revisió del projecte de les obres abans del seu inici, comprovant l’estat inicial del 
terreny i revisant els diferents treballs a realitzar, així com també l’oferta presentada 
pel contractista. Aprovació, si escau, del pla d’obra proposat o modificació del mateix. 
-Assistència a totes les visites d'obra que es realitzin a instàncies del Consorci del Ter. 
El Director de l’obra assistirà igualment a qualsevol visita d’obra o reunió que 
qualsevol de les parts (contractista o Consorci del Ter) sol·liciti.  
Elaboració i signatura de la següent documentació: 
-Redactar l’acta de comprovació de replanteig, prèvia a l’inici de les obres, juntament 
amb el personal el Consorci del Ter i l’empresa constructora adjudicatària, que serà la 
considerada a efecte d’inici de terminis d’execució total de l’obra. 
-Redactar informe de suficiència o esmena del Pla de Seguretat i Salut presentat per  
l’empresa constructora adjudicatària. 
-Assistir a les visites d’obra amb una freqüència mínima de dues visites setmanals, 
durant l'execució de les obres, així com de qualsevol altra visita o reunió que 
requereixi d’acta. Haurà d’assistir als serveis tècnics del Consorci del Ter.   
-Certificació d’obra per al pagament, si escau, de l’obra executada. 
-Actes de preus contradictoris si s’escau. Control i validació de les unitats noves 
d'obra no previstes al projecte, si s’escau. 
-Informe per a la recepció de les obres i certificació final d’obra. 
-Redactar l’acta de recepció de les obres, una vegada les obres es considerin que es 
troben en bon estat i de conformitat a les prescripcions i projecte tècnic.  
Quan les obres no es trobessin en estat de ser rebudes, s’haurà de fer constar així a 
l’acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 
instruccions precises fixant un termini per remeiar-los. Si transcorregut el termini el 
contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un nou termini improrrogable 
o declarar resolt el contracte. 
-Llibre d’ordres 



 

-Actes de suspensió i d’aixecament de suspensió en el supòsit que fos necessària la 
seva elaboració. 
-Detectar qualsevol imprevist en l’execució de l’obra que sigui disconfome al projecte i 
proposar solucions en la seva execució. Redacció d’informe necessari en cas 
d’imposició de penalitats per execució de l’obra d’acord amb els plecs de clàusules del 
contracte. 
-Informe per a la modificació de l’obra en el supòsit que es donin les circumstàncies i 
es compleixin els requisits previstos a la LCSP i al contracte de l’execució de l’obra. 
-Redactar ajustos del projecte per adequació a l'estat real un cop efectuat el 
replantejament definitiu, ja sigui a l’inici de l’obra, durant o al final. Redacció del 
projecte “as built” de detall un cop finalitzada i degudament recepcionada l’obra. 
-Finalitzades les obres, es realitzarà una visita in situ en la que concorrerà la 
responsable del contracte o altre facultatiu designat pel Consorci del Ter, el facultatiu 
encarregat de la direcció de les obres, i el contractista, assistit si ho estima oportú del 
seu facultatiu, a partir de la qual es redactarà la certificació final d’obra. 
-Redactar, dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de 
garantia establert a l’obra (que no podrà ser inferior a un any), un informe sobre l’estat 
de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota 
responsabilitat, llevat del que disposa l’article 244 de la LCSP, procedint-se a la 
devolució o cancel·lació de la garantia. 
Els treballs a realitzar per aquest contracte de servei seran els propis de la 
coordinació de seguretat i salut, que exercirà l’adjudicatari amb personalitat i 
responsabilitat pròpies, i consistiran com a mínim, en les següents tasques: 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció 
- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les empreses i els treballadors 
autònoms apliquin els principis generals de prevenció i, en especial, les tasques de 
l’article 10 del Reial Decret 1627/1997 
- Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista de les obres 
- Organitzar la coordinació de les activitats empresarials 
- Coordinar el control de l’aplicació dels mètodes de treball 
- Adoptar les mesures per el control d’accés a l’obra 
- Tenir cura del llibre d’incidències, que sempre ha d’estar a l’obra i ha de ser 
accessible a totes les persones que legalment hi tenen dret 
- Fer anotacions en el llibre d’incidències sobre el control i seguiment del Pla de 
seguretat i salut, quan sigui procedent 
- Advertir al contractista dels incompliments en matèria de seguretat i salut, i deixar-ne 
constància al llibre d’incidències 
- Notificar les anotacions fetes al llibre d’incidències al contractista afectat i als 
representants dels seus treballadors 
- Disposar (regular, decidir) la paralització de l’obra parcial o totalment en cas de risc 
greu o imminent per la seguretat i salut dels treballadors, i comunicar-ho a la inspecció 
de Treball, als contractistes i subcontractistes afectats i als representants dels seus 
treballadors 
- Enviar a la inspecció de Treball, en un termini de 24 hores, una còpia d’aquelles 
anotacions realitzades en el llibre d’incidències corresponents a l’incompliment 
d’advertències o observacions prèviament anotades o en cas d’haver-se disposat la 
paralització parcial o total de l’obra 
- Donar instruccions, suficients i adequades, abans de l’inici de les activitats o quan hi 
hagi un canvi de riscos, als empresaris concurrents a l’obra per a la prevenció dels 



 

riscos existents i sobre les mesures d’emergència. Aquestes instruccions s’han de 
donar per escrit quan els riscos siguin greus o molt greus 
-Establir tots els procediments necessaris com a tècnic Coordinador de Seguretat i 
Salut dins del marc  de la legislació vigent.  
Tota la documentació tècnica haurà de ser presentada a la seu Electrónica del 
Consorci del Ter.   
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
El valor estimat del contracte es fixa en DEU MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS 
(10.406,00€), dels quals VUIT MIL SIS-CENTS EUROS (8.600,00 €) corresponen a la 
base imposable i MIL VUIT-CENTS SIS EUROS (1.806,00 €) corresponents a l’IVA, 
calculat al 21%. 
Del total de la base imposable, SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (6.750 €, 
IVA exclòs) corresponen al preu de la Direcció d’Obra i MIL VUIT CENTS 
CINQUANTA EUROS (1.850,00 €, IVA exclòs) corresponen al preu de la Coordinació 
de Seguretat i Salut.  
 
 
 
 
 
 
 
INFORMO:  
Per a l’adjudicació de la contractació de la direcció facultativa i coordinació de 
seguretat i salut de les obres corresponents al projecte executiu la proposta de 
recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra, vinculat al 
projecte EFA 218/16 Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible (TTFS) es van 
demanar 3  pressupostos:  

- ESTUDI TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ CATALUNYA, SL 
- ABM SERVEIS D’ENGINYERA I CONSULTING SL 
- NWO CONSULTORS  

 
OFERTES REBUDES:  
El Sr. Sergio Pequeño, en nom de NWO CONSULTORS, va expressar que no estava 
en condicions de presentar proposta per càrrega de treball (mail del dia 28/11/2019 a 
les 09.07).  
 

 
PROPOSO 
Adjudicar el contracte corresponent als serveis de la direcció facultativa i coordinació 
de seguretat i salut de les obres corresponents al projecte executiu la proposta de 
recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra, vinculat al 
projecte EFA 218/16 Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible (TTFS) a ABM 

 BASE IMPOSABLE IVA IMPORT AMB IVA 

DO 6.750,00 € 1.417,50 € 8.167,50 € 

CSS 1.850,00 € 388,50 € 2.238,50 € 

 8.600,00 € 1.806,00 € 10.406,00 € 

BASE 
IMPOSABLE 
LICITACIÓ 

IVA 
LICITACI
Ó 

IMPORT AMB 
IVA 
LICITACIÓ 

ETC SL 
OFERTA 
IVA 
INCLÒS. 

ABM SL 
OFERTA 
IVA 
INCLÒS. 

8.600,00 € 1.806,00 € 10.406,00 € 10.406,0
0 € 

10.345,50
€ 



 

SERVEIS D’ENGINYERA I CONSULTING SL,  sempre i quan compleixi el marc legal 
vigent aplicable.”  
 
Queda informat i signo als efectes pertinents. 
 
II. Fonaments Jurídics  
La contractació a efectuar té la consideració de contracte menor de serveis, en virtut 
d’allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, on s’estableix que es considerarà contracte de serveis aquells 
consistents a desenvolupar una activitat o dirigides a obtenir un resultat diferent d’una 
obra o subministrament.  
   
L’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que es consideraran 
contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, pel què fa 
als contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o serveis, sense perjudici d’allò que disposa l’article 229 en relació 
amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit estatal, extrem últim 
que no es dóna en el present supòsit de fet.  
 
De conformitat amb l’article 29.8 de la LCSP els contractes menors no podran tenir 
una duració superior a un any ni ser objecte de pròrroga.  
   
Pel què fa als contractes menors la tramitació de l’expedient exigeix que hi hagi 
informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, així mateix 
requerix l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura 
corresponent, que s’haurà d’emetre amb els requisits que les normes de 
desenvolupament de la Llei de Contractes del Sector públic determinin. En l’expedient 
ha de quedar justificat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit 
més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra que consta 
en el paràgraf anterior, essent l’òrgan de contractació el que comprovi el compliment 
d’aquest requisit.  
   
Consta en l’expedient informe d’intervenció, garantint l’existència de crèdit suficient 
per fer front a les despeses derivades de l’adjudicació del contracte.  
   
En relació amb l’òrgan competent per resoldre, la competència per a dictar aquesta 
resolució li correspon al Consell de Govern, en virtut d’allò establert en els estatuts 
vigents del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de 
data 15 d’abril de 2019, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 
d’abril de 2019, s’emet la següent:  
   
DISPOSICIÓ 
L’Assemblea resol:  
   
Primer. Entendre per acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels 
requisits fixats en l’article 118 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, 
d’acord amb els antecedent i fonaments de dret que consten en aquesta resolució i en 
l’expedient, en relació a la contractació dels serveis de la direcció d’obres i de la 



 

direcció de seguretat i salut del projecte de recuperació de la connectivitat al riu Ter 
entorn la resclosa de La Pilastra. 
 
Segon. Adjudicar el contracte de referència a ABM Servei d’Enginyeria i Consulting, 
SL, amb CIF B17646563 per un import de 8.550,00.-€ (abans IVA), més un import de 
1.795,50.-€ en concepte d’IVA, resultant un import total de 10.345,50.-€ (IVA inclòs), i 
un termini de vigencia del contracte de 12 mesos.  
   
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per import de 8.550,00.-€ 
(abans IVA), més un import de 1.795,50.-€ en concepte d’IVA, resultant un import total 
de 10.345,50.-€ (IVA inclòs), entès com a despesa anticipada que es realitzarà a 
l’exercici 2020 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1721T2279, de manera que es 
condiciona l’adjudicació a l’efectivitat de l’aplicació pressupostària corresponent. 
   
Quart. Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de servei 
s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de 
les regles generals de contractació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més 
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la 
del present contracte de servei, que pugui ser entesa com una unitat funcional que, 
individualment o conjuntament superin la xifra dels 15.000 euros durant l’actual 
exercici.  
   
Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent avinent que en tot moment 
haurà d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb hisenda pública i amb la 
seguretat social, així com no podrà incórrer en cap de les prohibicions de contractar 
amb l’administració pública d’acord amb allò contemplat en l’article 71 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
   
Sisè. Comunicar al Registre Públic de Contractes les dades bàsiques del contracte 
segons el què preveu l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic.  
   
Setè. Publicar el contracte menor en el perfil del contractant, d’acord amb allò 
establert en l’article 118,4 i 63,4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes 
del Sector Públic.  
   
Vuitè. Publicar aquest acord en el portal de transparència municipal en virtut del què 
preveu l’article 13 de la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
   
Novè. Fer avinent que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa o tràmit qualificat, l’interessat/da pot recórrer potestativament en 
reposició, davant d’aquest mateix òrgan i en el termini d’un mes, comptadors des de la 
data de notificació de l’acord, o impugnar-lo directament davant dels jutjats 
contenciosos administratius de la província de Girona en el termini de dos mesos 
mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu. Si opta per recórrer en 
reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs 
de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs 
de reposició s’entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d’un mes 



 

des de la seva interposició no s’ha notificat a l’interessat/da la seva resolució. No 
obstant, l’interessat pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient.” 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents de l’Assemblea. 
 
 
4. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 
RECUPERACIÓ DE LA CONNECTIVITAT AL RIU TER ENTORN LA RESCLOSA 
DE LA PILASTRA. 

 
 
MOTIVACIÓ 
I. Antecedents 
Per acord de l’Assemblea del Consorci del Ter de data 27 de setembre de 2018,  es 
va aprovar inicialment una memòria valorada denominada “Recuperació de la 
connectivitat del riu Ter entorn la Resclosa de la Pilastra (Sèquia Monar)” redactada 
pels serveis tècnics del Consorci €. Dita memòria es va sotmetre a informació pública 
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 10 
d’octubre de 2018, no constant la presentació d’al·legacions, suggeriments, 
reclamacions i/o objeccions una vegada transcorregut el termini d’informació pública. 
 
En data 4 de juliol de 2019, El Consell de Govern del Consorci va aprovar el projecte 
executiu denominat “Recuperació de la connectivitat del riu Ter entorn la Resclosa de 
la Pilastra (Sèquia Monar)”, amb un import total de 141.980,34 euros (IVA inclòs). 
Aquest projecte 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 
que fou el 19 de juliol de 2019, als efectes que els interessats poguessin presentar les 
al·legacions reclamacions, suggeriments i/o objeccions que consideressin 
convenients. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions, suggeriments i/o objeccions, el projecte denominat “Recuperació de la 
connectivitat del riu Ter entorn la Resclosa de la Pilastra (Sèquia Monar)”, amb un 
import total de 141.980,34 euros (IVA inclòs), ha quedat definitivament aprovat. 
 
Es considera necessari iniciar els tràmits per a l’adjudicació del projecte esmentat. En 
aquest sentit, s’ha de tenir ne compte els següents, 
 
II. Fonaments de dret 
Primer. Els contractes que celebrin les Administracions Públiques s'adjudicaran 
d’acord a les normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(d'ara endavant LCSP). 
 
L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris 
d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el 
procediment obert o el procediment restringit. 
 



 

Els òrgans de contractació podran acordar la utilització d'un procediment obert 
simplificat en els contractes d'obres, subministrament i serveis quan es compleixin les 
dues condicions següents: 
 
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d'euros en el cas de 
contractes d'obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que el 
seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros. 
 
b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no hi hagi cap avaluable 
mitjançant judici de valor o, d'haver-los, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per 
cent del total, excepte en el cas de què el contracte tingui per objecte prestacions de 
caràcter intel·lectual, com els serveis d'enginyeria i arquitectura, en què la seva 
ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total. 
 
En el present supòsit es planteja un contracte d’obres inferior als 2.000.000 d’euros, i 
alhora, tal i com s’acredita en els plecs de clàusules els criteris d’adjudicació tot són 
avaluables mitjançant una fórmula objectiva i matemàtica. 
 
Segon. La principal legislació aplicable es troba recollida en els articles 63, 99 a 102, 
116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i 
Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara 
endavant LCSP); El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic; El Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada 
en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
Tercer. La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte i que haurà de ser publicat en el perfil 
de contractant. 
 
En l'expedient es justificarà adequadament: 
 
a) L'elecció del procediment de licitació. 
b) La classificació que s'exigeixi als participants. 
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris 
que es tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions 
especials d'execució d'aquest. 
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que ho 
integren, incloent sempre els costos laborals si existissin. 
e) La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la 
contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació a fi del contracte, que 
haurà de ser directa, clara i proporcional. 
f) En els contractes de serveis, l'informe d'insuficiència de mitjans. 
g) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, si escau. 
 



 

Quart. De conformitat amb l'article 63 de la LCSP, en el cas de la informació relativa 
als contractes, haurà de publicar-se en el perfil de contractant almenys la següent 
informació: 
 
a) La memòria justificativa del contracte, l'informe d'insuficiència de mitjans en el cas 
de contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva 
adjudicació quan s'utilitzi un procediment diferent de l'obert o del restringit, el plec de 
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir 
el contracte o els documents equivalents, si escau, i el document d'aprovació de 
l'expedient. 
 
b) L'objecte detallat del contracte, la seva durada, el pressupost base de licitació i 
l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
c) Els anuncis d'informació prèvia, de convocatòria de les licitacions, d'adjudicació i de 
formalització dels contractes, els anuncis de modificació i la seva justificació, els 
anuncis de concursos de projectes i de resultats de concursos de projectes, amb les 
excepcions establertes en les normes dels negociats sense publicitat. 
 
d) Els mitjans a través dels quals, si escau, s'ha publicitat el contracte i els enllaços a 
aquestes publicacions. 
 
e) El nombre i la identitat dels licitadors participants en el procediment, així com totes 
les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d'adjudicació o, en el 
cas de no actuar la taula, les resolucions del servei o òrgan de contractació 
corresponent, l'informe de valoració dels criteris d'adjudicació quantificables mitjançant 
un judici de valor de cadascuna de les ofertes, si escau, els informes sobre les ofertes 
incurses en presumpció d'anormalitat a què es refereix l'article 149.4 i, en tot cas, la 
resolució d'adjudicació del contracte. 
 
Igualment seran objecte de publicació en el perfil de contractant la decisió de no 
adjudicar o celebrar el contracte, el desistiment del procediment d'adjudicació, la 
declaració de desert, així com la interposició de recursos i l'eventual suspensió dels 
contractes amb motiu de la interposició de recursos. 
 
Cinquè. La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant 
mitjans electrònics, de conformitat amb els requisits establerts en la Disposició 
Addicional quinzena. 
 
No obstant això el disposat en el paràgraf anterior, els òrgans de contractació no 
estaran obligats a exigir l'ocupació de mitjans electrònics en el procediment de 
presentació d'ofertes en els següents casos: 
 
a) Quan, a causa del caràcter especialitzat de la contractació, l'ús de mitjans 
electrònics requeriria eines, dispositius o formats d'arxiu específics que no estan en 
general disponibles o no accepten els programes generalment disponibles. 
b) Quan les aplicacions que suporten formats d'arxiu adequats per a la descripció de 
les ofertes utilitzen formats d'arxiu que no poden ser processats per altres programes 
oberts o generalment disponibles o estan subjectes a un règim de llicències d'ús 



 

privatiu i l'òrgan de contractació no pugui oferir-les per a la seva descàrrega o 
utilització a distància. 
c) Quan la utilització de mitjans electrònics requereixi equips ofimáticos especialitzats 
dels quals no disposen generalment els òrgans de contractació. 
d) Quan els plecs de la contractació requereixin la presentació de models físics o a 
escala que no poden ser transmesos utilitzant mitjans electrònics. 
 
Pel que fa als intercanvis d'informació pels quals no s'utilitzin mitjans electrònics, 
l'enviament d'informació es realitzarà per correu o per qualsevol altre mitjà apropiat o 
mitjançant una combinació de correu o de qualsevol altre mitjà apropiat i de mitjans 
electrònics. En aquest cas, els òrgans de contractació indicaran en un informe 
específic les raons per les quals s'hagi considerat necessari utilitzar mitjans diferents 
dels electrònics. 
 
SISÈ. De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, Sempre que la naturalesa o 
l'objecte del contracte ho permetin, haurà de preveure's la realització independent de 
cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar 
lots de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional quarta. 
 
No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del 
contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en 
l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres. 
 
En tot cas es consideraran motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de 
l'objecte del contracte, els següents: 
 
a) El fet de què la divisió en lots de l'objecte del contracte comportés el risc de 
restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de 
contractació haurà de sol·licitar informe previ a l'autoritat de defensa de la 
competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació d'aquesta 
circumstància. 
b) El fet de què, la realització independent de les diverses prestacions compreses en 
l'objecte del contracte dificultés la correcta execució d'aquest des del punt de vista 
tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la 
naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de 
les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió 
en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos extrems hauran 
de ser, si escau, justificats degudament en l'expedient. 
 
En el present supòsit s’ha considerat que no és possible la divisió per lots, ja que es 
complicaria la correcta execució des del punt de vista tècnic. 
 
Setè. De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP, l'adjudicació dels contractes es 
realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor 
relació qualitat-preu. 
 
Prèvia justificació en l'expedient, els contractes es podran adjudicar conformement a 
criteris basats en un plantejament que atengui a la millor relació cost-eficàcia, sobre la 
base del preu o cost, com el càlcul del cost del cicle de vida. 
 



 

La millor relació qualitat-preu s'avaluarà conformement a criteris econòmics i 
qualitatius. Els criteris qualitatius que estableixi l'òrgan de contractació per avaluar la 
millor relació qualitat-preu podran incloure aspectes mediambientals o socials, 
vinculats a fi del contracte. 
 
Els criteris qualitatius hauran d'anar acompanyats d'un criteri relacionat amb els 
costos el qual, a elecció de l'òrgan de contractació, podrà ser el preu o un 
plantejament basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida. 
 
Vuitè. La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a l’assemblea 
d’acord amb allò establert en la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, així com també la competència atorgada a 
l’Assemblea en els propis estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 12 d’abril de 2019, i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 15 d’abril de 2019. 
 
DISPOSICIÓ 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Considerar justificada la necessitat de dur a terme el contracte de les obres 
del projecte denominat “Recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de 
La Pilastra”, com a contracte d’obres, expedient que es tramitarà ordinàriament per 
procediment obert simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació, per un import de 
licitació de 141.980,34 euros (IVA inclòs), o sigui 117.339,12 euros (abans IVA) més el 
21% en concepte d’IVA. 
 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives i 
prescripcions tècniques ja recollides en el projecte esmentat. 
 
Tercer. Disposar l’aprovació anticipada de la despesa per a l’adjudicació, de manera 
que restarà condicionada l’adjudicació a l’obtenció del finançament i l’aplicació de la 
partida pressupostària corresponent de l’exercici 2020. 
 
Quart. Designar els membres de la Mesa de Contractació als següetns: 
 
Presidenta: Àstrid Desset Desset 
Vocals: Ponç Feliu Latorre, Teia Puigvert Picart, Lídia Traveria Riba i Anna Serra i 
Carbó 
Secretari: Gerard Soldevila Freixa 
 
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant del Consorci del Ter, 
atorgant un termini de vint dies des de la seva publicació als efectes que els 
interessats puguin presentar-se en el procés de contractació mitjançant el sobre únic 
digital. 
 
Sisè. Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació i 
formalització de l’esmentat contracte, facultant de forma expressa a la president per a 
signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords 
així com la corresponent adjudicació i formalització en els paràmetres establerts per 
l’expedient i per l’ordenament jurídica. 



 

 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió en l'hora i en el dia 
indicats en l'encapçalament d'aquesta acta. 
 
Diligència 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 de la 
l’Assemblea General celebrada el dia 10 de desembre de 2019. I perquè així consti, 
estenc aquesta acta, per ordre i amb el vist i plau de la Presidenta del Consorci, 
senyora Àstrid Desset Desset. 
  

Vist i plau,  
 
 
 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa      Àstrid Desset Desset 
Secretari interventor      Presidenta 
 
 
 
 


