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 PROPOSTA 
 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, referent a la contractació del servei de seguiment 
de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en el terme municipal de Sant Celoni, per 
l’any 2017. 
 
Des del 1996 es realitza un seguiment de les característiques biològiques ambientals del curs 
principal del riu Tordera i d’algunes rieres principals i, des dels inicis, l’Ajuntament de Sant 
Celoni dóna suport a aquest projecte. 
 
L’Observatori de la Tordera, com a projecte de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, porta a terme els treballs de camp. 
 
Mitjançant convenis entre l’ICTA-UAB amb els ajuntaments de Sant Celoni i Hostalric, els anys 
2012 i 2013, i amb els ajuntaments de Sant Celoni, Hostalric i Arbúcies, els anys 2014 i 2015, 
es porta a terme, a part de l’Observatori, el seguiment de l’estat sociològic de la conca de la 
Tordera, en aquests municipis. 
 
Per l’any 2017, s’ha sol·licitat pressupost a l’ICTA-UAB per al servei de seguiment de l’estat 
socioecològic del curs mitjà de la Tordera. L’objecte del servei és donar continuïtat als treballs 
de seguiment de l’estat socioecològic de la conca de la Tordera en el municipi de Sant Celoni. 
Els objectius específics són els següents: 
 

- Desenvolupar els treballs de seguiment i monitoratge d’indicadors de biodiversitat, 
hidrogeològics i fisicoquímics a la conca de la Tordera en els trams pertanyents al 
municipi de Sant Celoni 

- Donar continuïtat a la compilació de dades i consolidar el Sistema d’informació de 
l’Observatori de la Tordera (SIOT) de la conca de la Tordera 

- Elaborar un informe que expliqui i interpreti els resultats i els confronti amb les dades 
disponibles dels anys anteriors 

 
L’àrea d’estudi correspon al curs mitjà de la Tordera al seu pas per Sant Celoni. 
 
La tècnica municipal, per informe de data 06.02.2017, estableix l’objecte del contracte, l’àrea 
d’estudi, les línies de seguiment, i l’equip de treball, entre d’altres aspectes. 
 
En relació a aquests treballs, l’ICTA-UAB va presentar un pressupost de data 01.02.2017, per 
un import total de 6.009,90.-euros (IVA inclòs). 
 
La tècnica municipal indica en el seu informe que l’equip de l’Observatori de La Tordera és 
multidisciplinar, disposa de les dades de seguiment històriques i té un llarg bagatge respecte 
estudis de seguiment socioecològic a la conca, que és l’equip més adequat per donar 
continuïtat els estudis de seguiment portats a terme durant aquests darrers 20 anys 
(coneixement del territori, de les metodologies, de les localitzacions dels llocs de mostreig, 
disponibilitat de les bases de dades; valor afegit en temes de formació acadèmica, educació i 
comunicació ambiental), i informa favorablement la contractació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, a través de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals per al servei de seguiment 
de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en el terme municipal de Sant Celoni, per 
l’any 2017, per import de 6.009,90.-euros (IVA inclòs), d’acord amb les actuacions proposades 
en el pressupost i amb les indicacions següents: 
 

- L’objecte del servei és donar continuïtat als treballs de seguiment de l’estat socioecològic 
de la conca de La Tordera, en el municipi de Sant Celoni. Els objectius específics són els 
següents: 
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o Desenvolupar els treballs de seguiment i monitoratge d’indicadors de biodiversitat, 
hidrogeològics i fisicoquímics a la conca de La Tordera en els trams pertanyents 
al municipi de Sant Celoni 

o Donar continuïtat a la compilació de dades i consolidar el Sistema d’Informació de 
l’Observatori de La Tordera (SIOT) de la conca de La Tordera 

o Elaborar un informe que expliqui i interpreti els resultats i els confronti amb les 
dades disponibles dels anys anteriors 

 
- En tots aquells materials de difusió editats o distribuïts en el marc d’aquest contracte, es 

farà constar els logotips de l’Ajuntament de Sant Celoni i de l’ICTA-UAB 
 

- Durant els treballs es realitzaran un mínim de tres reunions de seguiment en les quals 
s’haurà d’informar l’Ajuntament de l’estat del compliment de l’encàrrec i, en cas necessari, 
pactar mitjançant acta les modificacions o adequacions que es considerin 
 

- El pagament es farà de la forma següent: un primer pagament del 50% a la presentació 
del Pla de treball anual i el 50% restant al lliurament de la memòria final de l’exercici 2017, 
prèvia supervisió del compliment de l’objecte del contracte 
 

Vista la proposta emesa per l’àrea de Territori. 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Aquest regidor proposa a l’Alcaldia de prendre els següents acords:  
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 6.009,90.-euros (Base imposable 4.966,86.- + 1.043,04.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.1722A.22706 Estudis i treballs tècnics 
- Concepte: Servei de seguiment de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en 

el terme municipal de Sant Celoni, per l’any 2017 
 
2n.- Contractar a la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals, la realització d’aquest serveis, conforme el seu pressupost de data 1 de 
febrer de 2017. 
 
Sant Celoni,  
El regidor d’Economia, 
 
 
 
 
 
 
Josep Ma Garcia Sala 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 28 de febrer de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació del servei de de seguiment de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en 
el terme municipal de Sant Celoni. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, referent a la contractació del servei de seguiment 
de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en el terme municipal de Sant Celoni, per 
l’any 2017. 
 
Des del 1996 es realitza un seguiment de les característiques biològiques ambientals del curs 
principal del riu Tordera i d’algunes rieres principals i, des dels inicis, l’Ajuntament de Sant 
Celoni dóna suport a aquest projecte. 
 
L’Observatori de la Tordera, com a projecte de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, porta a terme els treballs de camp. 
 
Mitjançant convenis entre l’ICTA-UAB amb els ajuntaments de Sant Celoni i Hostalric, els anys 
2012 i 2013, i amb els ajuntaments de Sant Celoni, Hostalric i Arbúcies, els anys 2014 i 2015, 
es porta a terme, a part de l’Observatori, el seguiment de l’estat sociològic de la conca de la 
Tordera, en aquests municipis. 
 
Per l’any 2017, s’ha sol·licitat pressupost a l’ICTA-UAB per al servei de seguiment de l’estat 
socioecològic del curs mitjà de la Tordera. L’objecte del servei és donar continuïtat als treballs 
de seguiment de l’estat socioecològic de la conca de la Tordera en el municipi de Sant Celoni. 
Els objectius específics són els següents: 
 

- Desenvolupar els treballs de seguiment i monitoratge d’indicadors de biodiversitat, 
hidrogeològics i fisicoquímics a la conca de la Tordera en els trams pertanyents al 
municipi de Sant Celoni 

- Donar continuïtat a la compilació de dades i consolidar el Sistema d’informació de 
l’Observatori de la Tordera (SIOT) de la conca de la Tordera 

- Elaborar un informe que expliqui i interpreti els resultats i els confronti amb les dades 
disponibles dels anys anteriors 

 
L’àrea d’estudi correspon al curs mitjà de la Tordera al seu pas per Sant Celoni. 
 
La tècnica municipal, per informe de data 06.02.2017, estableix l’objecte del contracte, l’àrea 
d’estudi, les línies de seguiment, i l’equip de treball, entre d’altres aspectes. 
 
En relació a aquests treballs, l’ICTA-UAB va presentar un pressupost de data 01.02.2017, per 
un import total de 6.009,90.-euros (IVA inclòs). 
 
La tècnica municipal indica en el seu informe que l’equip de l’Observatori de La Tordera és 
multidisciplinar, disposa de les dades de seguiment històriques i té un llarg bagatge respecte 
estudis de seguiment socioecològic a la conca, que és l’equip més adequat per donar 
continuïtat els estudis de seguiment portats a terme durant aquests darrers 20 anys 
(coneixement del territori, de les metodologies, de les localitzacions dels llocs de mostreig, 
disponibilitat de les bases de dades; valor afegit en temes de formació acadèmica, educació i 
comunicació ambiental), i informa favorablement la contractació de la Universitat Autònoma de 
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Barcelona, a través de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals per al servei de seguiment 
de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en el terme municipal de Sant Celoni, per 
l’any 2017, per import de 6.009,90.-euros (IVA inclòs), d’acord amb les actuacions proposades 
en el pressupost i amb les indicacions següents: 
 

- L’objecte del servei és donar continuïtat als treballs de seguiment de l’estat socioecològic 
de la conca de La Tordera, en el municipi de Sant Celoni. Els objectius específics són els 
següents: 

o Desenvolupar els treballs de seguiment i monitoratge d’indicadors de biodiversitat, 
hidrogeològics i fisicoquímics a la conca de La Tordera en els trams pertanyents 
al municipi de Sant Celoni 

o Donar continuïtat a la compilació de dades i consolidar el Sistema d’Informació de 
l’Observatori de La Tordera (SIOT) de la conca de La Tordera 

o Elaborar un informe que expliqui i interpreti els resultats i els confronti amb les 
dades disponibles dels anys anteriors 

 
- En tots aquells materials de difusió editats o distribuïts en el marc d’aquest contracte, es 

farà constar els logotips de l’Ajuntament de Sant Celoni i de l’ICTA-UAB 
 

- Durant els treballs es realitzaran un mínim de tres reunions de seguiment en les quals 
s’haurà d’informar l’Ajuntament de l’estat del compliment de l’encàrrec i, en cas necessari, 
pactar mitjançant acta les modificacions o adequacions que es considerin 
 

- El pagament es farà de la forma següent: un primer pagament del 50% a la presentació 
del Pla de treball anual i el 50% restant al lliurament de la memòria final de l’exercici 2017, 
prèvia supervisió del compliment de l’objecte del contracte 
 

Vista la proposta emesa per l’àrea de Territori. 
 
Vista la proposta del regidor d’Economia. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 6.009,90.-euros (Base imposable 4.966,86.- + 1.043,04.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.1722A.22706 Estudis i treballs tècnics 
- Concepte: Servei de seguiment de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en 

el terme municipal de Sant Celoni, per l’any 2017 
 
2n.- Contractar a la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals, la realització d’aquest serveis, conforme el seu pressupost de data 1 de 
febrer de 2017. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el secretari 
municipal, en dono fe. 
 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerá 
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Universitat Autònoma de Barcelona 
Institut de Ciència i Tecnologia - L’Observatori de la Tordera 
Campus UAB 
08193 – Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
 
Senyors, 
 
L’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, ha  dictat la següent resolució: 
 
Sant Celoni, 28 de febrer de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació del servei de de seguiment de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en 
el terme municipal de Sant Celoni. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, referent a la contractació del servei de seguiment 
de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en el terme municipal de Sant Celoni, per 
l’any 2017. 
 
Des del 1996 es realitza un seguiment de les característiques biològiques ambientals del curs 
principal del riu Tordera i d’algunes rieres principals i, des dels inicis, l’Ajuntament de Sant 
Celoni dóna suport a aquest projecte. 
 
L’Observatori de la Tordera, com a projecte de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, porta a terme els treballs de camp. 
 
Mitjançant convenis entre l’ICTA-UAB amb els ajuntaments de Sant Celoni i Hostalric, els anys 
2012 i 2013, i amb els ajuntaments de Sant Celoni, Hostalric i Arbúcies, els anys 2014 i 2015, 
es porta a terme, a part de l’Observatori, el seguiment de l’estat sociològic de la conca de la 
Tordera, en aquests municipis. 
 
Per l’any 2017, s’ha sol·licitat pressupost a l’ICTA-UAB per al servei de seguiment de l’estat 
socioecològic del curs mitjà de la Tordera. L’objecte del servei és donar continuïtat als treballs 
de seguiment de l’estat socioecològic de la conca de la Tordera en el municipi de Sant Celoni. 
Els objectius específics són els següents: 
 

- Desenvolupar els treballs de seguiment i monitoratge d’indicadors de biodiversitat, 
hidrogeològics i fisicoquímics a la conca de la Tordera en els trams pertanyents al 
municipi de Sant Celoni 

- Donar continuïtat a la compilació de dades i consolidar el Sistema d’informació de 
l’Observatori de la Tordera (SIOT) de la conca de la Tordera 

- Elaborar un informe que expliqui i interpreti els resultats i els confronti amb les dades 
disponibles dels anys anteriors 

 
L’àrea d’estudi correspon al curs mitjà de la Tordera al seu pas per Sant Celoni. 
 
La tècnica municipal, per informe de data 06.02.2017, estableix l’objecte del contracte, l’àrea 
d’estudi, les línies de seguiment, i l’equip de treball, entre d’altres aspectes. 
 
En relació a aquests treballs, l’ICTA-UAB va presentar un pressupost de data 01.02.2017, per 
un import total de 6.009,90.-euros (IVA inclòs). 
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La tècnica municipal indica en el seu informe que l’equip de l’Observatori de La Tordera és 
multidisciplinar, disposa de les dades de seguiment històriques i té un llarg bagatge respecte 
estudis de seguiment socioecològic a la conca, que és l’equip més adequat per donar 
continuïtat els estudis de seguiment portats a terme durant aquests darrers 20 anys 
(coneixement del territori, de les metodologies, de les localitzacions dels llocs de mostreig, 
disponibilitat de les bases de dades; valor afegit en temes de formació acadèmica, educació i 
comunicació ambiental), i informa favorablement la contractació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, a través de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals per al servei de seguiment 
de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en el terme municipal de Sant Celoni, per 
l’any 2017, per import de 6.009,90.-euros (IVA inclòs), d’acord amb les actuacions proposades 
en el pressupost i amb les indicacions següents: 
 

- L’objecte del servei és donar continuïtat als treballs de seguiment de l’estat socioecològic 
de la conca de La Tordera, en el municipi de Sant Celoni. Els objectius específics són els 
següents: 

o Desenvolupar els treballs de seguiment i monitoratge d’indicadors de biodiversitat, 
hidrogeològics i fisicoquímics a la conca de La Tordera en els trams pertanyents 
al municipi de Sant Celoni 

o Donar continuïtat a la compilació de dades i consolidar el Sistema d’Informació de 
l’Observatori de La Tordera (SIOT) de la conca de La Tordera 

o Elaborar un informe que expliqui i interpreti els resultats i els confronti amb les 
dades disponibles dels anys anteriors 

 
- En tots aquells materials de difusió editats o distribuïts en el marc d’aquest contracte, es 

farà constar els logotips de l’Ajuntament de Sant Celoni i de l’ICTA-UAB 
 

- Durant els treballs es realitzaran un mínim de tres reunions de seguiment en les quals 
s’haurà d’informar l’Ajuntament de l’estat del compliment de l’encàrrec i, en cas necessari, 
pactar mitjançant acta les modificacions o adequacions que es considerin 
 

- El pagament es farà de la forma següent: un primer pagament del 50% a la presentació 
del Pla de treball anual i el 50% restant al lliurament de la memòria final de l’exercici 2017, 
prèvia supervisió del compliment de l’objecte del contracte 
 

Vista la proposta emesa per l’àrea de Territori. 
 
Vista la proposta del regidor d’Economia. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 6.009,90.-euros (Base imposable 4.966,86.- + 1.043,04.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.1722A.22706 Estudis i treballs tècnics 
- Concepte: Servei de seguiment de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera en 

el terme municipal de Sant Celoni, per l’any 2017 
 
2n.- Contractar a la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals, la realització d’aquest serveis, conforme el seu pressupost de data 1 de 
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febrer de 2017. 
 
El que trasllado a vostè tot fent-li avinent que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que 
l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci 
que es produeix per transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que 
s’hagi notificat la seva resolució –el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu 
serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
Atentament, 
 
Sant Celoni, 28 de febrer de 2017. 
 
Antoni Peralta i Garcerá, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretari municipal 
 


