
                                                                   
 

 

 

CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSORCI DEL TER I L’AJUNTAMENT DE 
GIRONA  PER A LA GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS EN CUSTÒDIA FLUVIAL 

 

 

 

 

REUNITS: 

 

D’una part el Consorci del Ter, NIF P0800060F, representat pel seva presidenta, la senyora Àstrid Desset, 
presidenta del Consorci del Ter, autoritzada 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 presidenta del Consorci 
adoptat en data 26 de setembre de 2019, entitat amb CIF núm. P0800060F, i facultada per a signar aquest 
document en virtut de l’acord del Consell de Govern de data 4 de juliol de 2019, assistida pel secretari interventor 
del Consorci del Ter. 

De l’altra part, l’Ajuntament de Girona, representat pel regidor Martí Terés Bonet, amb DNI 40322360W, atès que 
per Decret d’Alcaldia número 2019015583 es va delegar la signatura de convenis, actes i documents tenint en 
compte l’àmbit funcional a cadascun dels regidors integrants de l’Equip de Govern, en matèria de Medi Ambient i 
Participació és el Sr. Martí Terés Bonet, assistit pel secretari general de l’Ajuntament de Girona, senyor José 
Ignacio Araujo Gómez. 

Les parts es reconeixent mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest 
conveni. 

 

MANIFESTEN: 

 

I. Que és voluntat de l’Ajuntament de Girona el promoure un model de ciutat més sostenible i executar accions 
destinades a la protecció del medi i treballar per a la gestió i preservació dels valors naturals i paisatgístics de 
l’àmbit dels seus espais naturals, així com en la potenciació de l’ús públic sostenible i en la sensibilització de la 
ciutadania del seu municipi i visitants. 

II. Que entre les 51 mesures proposades pel Programa d’actuació a curt termini del “Pla Local d’Adaptació al 
Canvi Climàtic de Girona”, i dins les actuacions en l’àmbit de la Biodiversitat, la 7a estableix com a mesura a 
implantar, l’estudi de restauració i millora d’hàbitats aquàtics. 

III. Que l’apartat de Sostenibilitat, “El Pla de Govern 2016-2019” proposa l’actuació 287: Implementarem el Pla 
“Girona és Aigua”, amb l’objectiu de situar Girona com a referent en el cicle integral de l’aigua, incloent 
abastament, sanejament i medi natural. 

IV. Que l’Ajuntament disposa de diferents serveis i programes que tenen per finalitat la protecció del medi i la 
promoció de la sostenibilitat adreçada a la ciutadania. 

V.  Que d’acord amb l’apartat 3 f) de l’article 66 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, l’Ajuntament de Girona té competències pròpies en 
les matèria de protecció del medi. 



Que els objectius del Consorci del Ter són en bona part coincidents i comuns amb els esmentats en els punts 
anteriors i té competència en la protecció del medi, com així consta en l’apartat 5 dels seus estatuts. 

VI. El Consorci del Ter treballa activament per a promoure la conservació dels espais naturals, fauna, flora, 
hàbitats i ecosistemes fluvials al seu àmbit d’actuació, així com en la divulgació del patrimoni natural i cultural 
fluvial, i en la sensibilització i dinamització del territori, 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. 

Que l’àmbit objecte del conveni forma part de la xarxa Natura 2000, xarxa d’àrees de conservació de la 
biodiversitat regulada per la Directiva 92/43 d’Hàbitats. El Consorci del Ter desenvolupa la seva activitat en 
l’àmbit de la conca del Ter, fet que permet treballar d’una manera holística la connectivitat ecològica fluvial del riu 
Ter. 

VII. Que entre l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter existeix una tradició de col·laboració que es posa de 
manifest en els diferents convenis subscrits fins al moment, un dels quals ha estat vigent entre els anys 2014 i 
2018 (ambdós inclosos), per a la gestió POST-LIFE dels espais en custòdia dels boscos de Can Salvatella i Illa 
de Pedret, després de la realització del Projecte europeu “LIFE Riparia-Ter” entre els anys 2010 i 2013. 

VIII.- Que l’Ajuntament de Girona té insuficiència tècnica per dur a terme la gestió de l’àmbit objecte del conveni. 

IX. Que entre l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter existeix l’interès i la voluntat de cooperar per dur a 
terme polítiques conjuntes per la gestió del medi natural, i en concret dels sistemes fluvials, que facin més eficaç 
la consecució dels objectius esmentats. 

X.- Que l’article 103 de la CE, l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
l’article 150 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveuen expressament la 
possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant 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. 

XI. L’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, prescriuen el 
deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques en exercici de la potestat de 
programació de llurs facultats i d’exercici de les seves competències. 

XII.- En compliment del mateix principi l’art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, 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”. 

XIII. Atès que l’article 6 LCSP 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector 
Públic exclou de la seva aplicació aquells convenis el contingut dels quals no estigui comprès en el dels 
contractes regulats en aquesta llei o quan es tingui per objecte prestacions que si siguin susceptibles de 
regulació per la LCSP, però la realització d’aquestes prestacions no tingui el caràcter onerós, entesa aquesta 
onerositat no com la obtenció d’un guany, sinó com la obtenció d’una contraprestació a canvi d’una prestació de 
la LCSP.  

XIV. 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. 

Per tot això, les parts expressen el seu interès i voluntat de cooperar i acorden l’atorgament d’aquest conveni, de 
comú acord, que regirà per les clàusules següents: 



 

 

CLÀUSULES: 

 

PRIMERA. Objecte 

L’objecte del conveni és cooperar per seguir gestionant i millorant ambientalment els espais fluvials en custòdia 
dels boscos de Can Salvatella i Illa de Pedret, al municipi de Girona, així com incorporar l’espai en custòdia 
fluvial de les Deveses d’en Bru, amb la finalitat d’augmentar-ne la biodiversitat i gestionar-ne un adequat ús 
públic, mitjançant la realització de diverses actuacions. 

 

SEGONA. Competència 

D’acord amb l’apartat 3 f) de l’article 66 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, l’Ajuntament de Girona té competències pròpies en les matèria 
de protecció del medi. 

Competència que també és pròpia del Consorci del Ter, com així consta en l’apartat 5 dels seus estatuts.  

La titularitat dels efectes del compliment dels objectius serà d’ambdues parts indistintament. 

 

TERCERA. Naturalesa i règim jurídic 

Atès que es persegueix un objectiu comú, d’interès públic, a implementar a la ciutat de Girona, de la forma més 
eficaç i millorant l’eficiència de la gestió pública municipal, que suposa la formalització de compromisos jurídics 
concrets i exigibles.  

Atès que la vinculació és de mutu acord i voluntària, genera drets i obligacions a les parts, i no suposa la 
transferència de competències, sinó l’exercici de comunes. 

Atès que no existeix onerositat en l’establiment del conveni, en quan l’aportació econòmica és per cobrir el cost 
de l’execució del conveni i correspon al cost real de les accions en el territori i que en cap cas és superior al preu 
del mercat. 

Atès que el conveni no té per objecte prestacions pròpies dels contractes ni el caràcter de les accions no és 
contractual, d’acord amb l’art. 6 de la llei 8/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a 
les relacions obligacionals que estan excloses de l’àmbit de la llei i les condicions que han de complir per estar-
ho.  

D’acord amb l’article 47.2a) de la llei 40/2018, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector LRJSP i el capítol II del 
títol IX de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i  Públic. 

La naturalesa jurídica d’aquest conveni de cooperació 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. 

 

QUARTA. Compromisos de l’Ajuntament de Girona 

1) L’Ajuntament de Girona es compromet a facilitar la informació tècnica de la qual disposa amb la finalitat 
d’assolir els compromisos adquirits per part del Consorci del Ter.  

2) Així mateix, es compromet a facilitar els permisos i les tramitacions corresponents, per fer possible la correcta 
gestió dels espais en custòdia fluvial esmentats anteriorment.  



3) Publicitar, pels canals que consideri més adequats i sempre que sigui possible, les activitats i actuacions que 
el Consorci del Ter dugui a terme en el marc del conveni. 

4) Efectuar una aportació econòmica de vint-i-quatre mil cinc-cents euros (24.500 €) anuals per cobrir els costos 
d’execució del conveni. El pagament de l’aportació s’efectuarà un cop formalitzat el conveni.  

 

CINQUENA. Compromisos del Consorci del Ter 

1) Desenvolupar onerosament les actuacions de millora i gestió del patrimoni natural fluvial del Ter en relació als 
espais en custòdia fluvial dels àmbits dels boscos de Can Salvatella, l’Illa de Pedret i les Deveses d’en Bru, en la 
línia que s’han desenvolupat fins al moment als dos primers espais, i segons l’acord assolit amb la propietat en el 
cas de les Deveses d’en Bru, document que s’incorpora com a annex al present conveni. Aquestes actuacions 
poden ser cofinançades amb fonts propis del Consorci del Ter o bé mitjançant altres recursos procedents de 
fonts supramunicipals o europeus. Així mateix, realitzarà actuacions de sensibilització ambiental i conscienciació 
pública en aquests espais naturals. 

2) Executar les obres, activitats o actuacions esmentades al punt anterior, i ser responsable durant l’execució 
d’aquestes, dels possibles danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de la seva realització. 

3) Permetre a l’Ajuntament de Girona consultar i obtenir els certificats d’estar el Consorci del Ter al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, perceptius per rebre l’aportació econòmica.  

4) Justificar mitjançant un informe anual les despeses derivades del desenvolupament de les accions, que en 
cap cas seran superiors als preus de mercat ni al cost de les activitats. 

 

SISENA. Finançament 

L’aportació econòmica necessària per cobrir el cost d’execució del conveni importa un total de vint-i-quatre mil 
cinc-cents euros (24.500 €) anuals, i serà amb càrrec de la partida pressupostària municipal 2020 320 17000 
46700 – Consorcis. 

 

SETENA. Seguiment i interpretació del conveni 

Per al seguiment, vigilància i control de l’execució i desenvolupament del conveni, les parts designen els serveis 
tècnics de la secció de Paisatge i Biodiversitat, que vetllaran el compliment dels termes pactats, amb la potestat 
de convocar les parts en cas de ser necessari resoldre problemes d’interpretació i compliment. L’Ajuntament de 
Girona es reserva la facultat última d’interpretar les clàusules del conveni i resoldre els dubtes que pogués 
generar el seu compliment.  

 

VUITENA. Durada i vigència 

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

 

NOVENA. Resolució del conveni 

El conveni de cooperació s’extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per 
incórrer en causa de resolució. Són causes de resolució: 

1) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver acordat la seva pròrroga. 

2) L’acord unànime de les parts signants. 



3) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signats. 

4) Per qualsevol altre causa prevista legalment. 

La resolució del conveni de cooperació per causes imputables al Consorci del Ter només comportarà l’obligació 
de liquidar les activitats totalment acabades i justificades que comptin amb la corresponent conformitat. 

 

I per tal que consti, en prova de conformitat amb el què s’ha pactat i amb el compromís de complir-ho de bona fe, 
es subscriu el present conveni de cooperació  

 

Girona, a data de signatura electrònica. 

 

 

Per l’Ajuntament de Girona,                       Pel Consorci del Ter, 

El regidor,                                La presidenta, 

 

 

 

 

Martí Terés Bonet                               Àstrid Desset 

 

 

 

 

 

 

El Secretari de l’Ajuntament de Girona,                                  El Secretari del Consorci del Ter, 

 

 

 

 

José Ignacio Araujo Gómez                                                    Gerard Soldevila i Freixa 

  

 

 

 

 

ANNEX: Conveni signat entre el Consorci del Ter i la propietat de la finca en custòdia fluvial de les Deveses d’en 
Bru, on s’expliciten les actuacions a dur a terme per a la consecució dels objectius esmentats de gestió 
ambiental i ús públic, i millora dels ecosistemes naturals i la biodiversitat. 
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