CONVENI

COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SALOU I L’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA SOBRE ACTUACIONS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES
PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS

REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Pere Granados Carrillo, alcalde de l’AJUNTAMENT DE SALOU, que
actua en la representació que li atribueix l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
De l’altra, el senyor Jordi Agustí Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, entitat de
dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
que actua en la representació que exerceix en virtut dels articles 11.11.e) del Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya, i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Les dues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària
per a la formalització del present Conveni, i

ESPOSEN
I. L’Agència Catalana de l’Aigua, com a Administració hidràulica de la Generalitat de
Catalunya, té assumides les funcions de planificació hidrològica en les conques compreses
íntegrament en el territori de Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 4 i 8 del
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya.
Així mateix, i d’acord amb l’article 3 del Decret 380/2006, de 10 d’octubre, del Reglament de la
planificació hidrològica, un dels objectius de la planificació hidrològica del Districte de la conca
fluvial de Catalunya és el de vetllar per la conservació i el manteniment de la xarxa fluvial
catalana i pels ecosistemes vinculats al medi hídric.
II. Que, d’acord amb la lletra f) de l’apartat tercer 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, una
de les competències pròpies dels municipis és la de protecció del medi.
A més a més, i d’acord amb l’article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic
nacional, les actuacions en lleres públiques situades en zones urbanes corresponen a les
administracions amb competències en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, sens
perjudici de les competències de l’Administració hidràulica sobre el domini públic hidràulic.
III. L’article 25 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’aigües, l’article 29 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 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.
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IV. Que al DOGC núm. 7176, es va publicar la Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol, per
la qual es fa pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions
de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà (modificada per la resolució
TES/3022/2016, de 16 de desembre) i que en data 7 de juny de 2017 el director de l’Agència
Catalana de l’Aigua va resoldre atorgar la subvenció a l’AJUNTAMENT DE SALOU.
V. Que la convocatòria preveia que les condicions per a l’execució de les actuacions i el
pagament de l’aportació de l’Ajuntament seleccionat es fixava mitjançant la signatura d’un
conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’ens beneficiari, i que el model de
Conveni a signar constava a l’Annex IV de les Bases reguladores de la convocatòria de
subvencions.
VI. Que el 21 de juny de 2017, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, va emetre la
resolució d’encàrrec de gestió a Forestal Catalana, SA, en la seva condició de mitjà propi, per a
l’execució de les actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans
durant els anys 2016 i 2017, d’acord amb la convocatòria de subvencions abans esmentada.
VII. Que ambdues parts han convingut les condicions en què s’efectuarà la col·laboració per
portar a terme les actuacions de conservació, manteniment i millora de les lleres compreses al
municipi de SALOU, i per tal de deixar constància dels acords presos formalitzen el present
Conveni, el model del qual ha estat prèviament aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència
Catalana de l’Aigua en la seva sessió 000181 de data 15 de desembre de 2015 i que es regirà
per la següents

CLÀUSULES
Primera.-

Objecte del Conveni

L’Agència Catalana de l’Aigua durà a terme en l’àmbit territorial de SALOU i mitjançant
l’empresa Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs de manteniment i conservació de
lleres públiques següents:


Neteja i conservació de la llera del barranc de Barenys

Segona.Col·laboració i cooperació interadministrativa de l’Agència Catalana de
l’Aigua en les lleres urbanes del municipi
La participació econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua en les actuacions de manteniment i
conservació de les lleres públiques situades en les zones urbanes del municipi de SALOU
respon als principis de col·laboració i cooperació interadministrativa de l’Agència Catalana de
l’Aigua, ja que la competència per a l’execució dels treballs en aquests àmbits és de
l’Administració local, d’acord amb l’expositiu II del present Conveni.
Tercera.-

Obligacions de l’Ajuntament

L’Ajuntament aportarà a Forestal Catalana, SA, en la seva condició de mitjà propi instrumental i
servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el 20% del cost total de
l’actuació en el termini màxim d’un mes des de la signatura de l’acta de finalització dels treballs.
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Aquest import és de fins a 2.243,40 euros (IVA inclòs)
L’Ajuntament es compromet a signar l’acta de replanteig, l’acta de finalització dels treballs i, en
general, a complir les obligacions com a beneficiari de la subvenció, recollides a la base 7 de
l’annex de la Resolució TES/189/2016, de 22 de juliol,per la qual es fa pública la convocatòria
de subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de
lleres públiques en tram urbà.
Quarta.-

Obligacions de l’Agència Catalana de l’Aigua

D’acord amb la Resolució d’encàrrec de gestió formalitzat en data de 21 de juny de 2017 i que
consta a l’annex del present Conveni, l’Agència Catalana de l’Aigua encarrega a Forestal
Catalana, SA, la realització dels treballs i participarà en les actes de replanteig, de finalització
dels treballs, així com en el seguiment general de l’actuació, tot comunicant amb antelació
suficient a l’Ajuntament les dates de realització d’aquestes tasques per tal de garantir la seva
assistència.
L’Agència Catalana de l’Aigua aportarà a Forestal Catalana, SA, el 80% del cost total de
l’actuació, que comporta un import de:
Fins a 8.973,60 euros
La partida pressupostària de l’Agència Catalana de l’Aigua que autoritza la despesa en
l’exercici 2017 és la corresponent al capítol II de l’aplicació pressupostària 251.0002 dels
pressupostos de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Cinquena.-

Vigència del Conveni

Aquest Conveni tindrà vigència fins a 31 de desembre de 2017
Sisena.-

Comissió de seguiment

En el termini d’un mes des del moment de signatura del Conveni, a sol·licitud de qualsevulla de
les parts, es crearà una Comissió de seguiment per a la interpretació i resolució dels problemes
que puguin plantejar-se durant l’execució de les obres. Aquesta Comissió estarà formada per
un representant de la demarcació territorial competent de l’Agència Catalana de l’Aigua i per un
representant de l’AJUNTAMENT DE SALOU.
Setena.-

Extinció del Conveni

El Conveni s’extingirà pel compliment total i la finalització de les actuacions objecte del Conveni
de col·laboració, amb la prèvia signatura de l’acta de recepció dels treballs, i en tot cas abans
del dia 31 de desembre de 2017.
A més a més, el present Conveni es podrà extingir anticipadament per una de les causes
següents:





Per mutu acord de les parts.
Per impossibilitat sobrevinguda d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest
Conveni.
Per l’incompliment de les obligacions establertes en aquest Conveni per qualsevol de les
parts.
Per impagament per part de l’Ajuntament de l’aportació del 20% en el termini màxim d’un
mes des de la signatura de l’acta de finalització dels treballs.
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Per qualsevol de les causes de revocació recollides a la base 8 de l’annex de la Resolució
TES/1899/2016, de 22 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions
consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques
en tram urbà.

Vuitena.-

Jurisdicció

El present Conveni té naturalesa administrativa, i se sotmeten les parts als òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.
I en prova de conformitat signen el present Conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte.

digitalment
CPISR-1 C Signat
per CPISR-1 C Jordi
Jordi Agustí Agustí Vergés
Data: 2017.06.28
Vergés
17:46:02 +02'00'

El director de l’Agència
Catalana de l’Aigua

Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
CPISR-1 C PERE
PERE
GRANADOS
GRANADO CARRILLO
2017.07.26
S CARRILLO Fecha:
09:18:50 +02'00'
L’Alcalde de l’Ajuntament de
Salou

Annex 1: Resolució d’encàrrec a Forestal Catalana, SA, en la seva condició de mitjà propi de
l’Agència Catalana de l’Aigua, per a l’execució de les actuacions de manteniment i conservació
de lleres públiques en trams urbans durant 2017.
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Annex 1

Resolució d’encàrrec a Forestal Catalana, SA, en la seva condició de mitjà propi de l’Agència
Catalana de l’Aigua, per a l’execució de les actuacions de manteniment i conservació de lleres
públiques en trams urbans durant 2017
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RESOLUCIÓ D’ENCÀRREC A FORESTAL CATALANA, SA, EN LA SEVA CONDICIÓ
DE MITJÀ PROPI DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A L’EXECUCIÓ DE
LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES
EN TRAMS URBANS DURANT 2017
I.- Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té assumides les funcions de
planificació hidrològica en les conques compreses íntegrament en el territori de
Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 4 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya.
Així mateix, i d’acord amb l’article 3 lletra i) del Decret 380/2006, de 10 d’octubre del
Reglament de la planificació hidrològica, un dels objectius de la planificació hidrològica
del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya és el de vetllar per la conservació i
manteniment de la xarxa fluvial catalana i pels ecosistemes vinculats al medi hídric. Així,
amb caràcter general, les actuacions de manteniment i conservació de lleres han de
respondre als objectius de la planificació, per tal de poder assignar els recursos
econòmics necessaris.
II.- Vist que a la sessió del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua de
data 15 de desembre de 2015 es van aprovar les Bases de la convocatòria de
subvencions per a la realització d’actuacions de manteniment i conservació de lleres
públiques en trams urbans durant els anys 2016 i 2017, la delegació en el director del
l’Agència Catalana de l’Aigua de la facultat de resoldre i publicar la convocatòria de
subvencions i resoldre el seu atorgament, que les bases preveien que l’execució de les
actuacions fos duta a terme, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant
Forestal Catalana, SA, que consisteix un mitjà propi de la Generalitat de Catalunya, en
aplicació de la possibilitat prevista a l’article 87.3 del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i que
en el DOGC núm. 7176 de data 3 d’agost de 2016 es va publicar la Resolució
TES/1899/2016, de 22 de juliol de 2016, per la qual es feia pública la convocatòria i les
seves bases reguladores (correcció d’errades publicada al DOGC núm. 7203 de
12.09.2016).
Aquesta resolució va ser modificada per la Resolució TES/3022/2016, de 16 de
desembre, la qual es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
7284 de data 11 de gener de 2017.
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A la sessió número 000188 del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua
celebrada el dia 15/02/2017, es va aprovar el Programa de manteniment i conservació
de lleres públiques del districte de conca fluvial de Catalunya 2017.
III.- Atès que de conformitat amb els Estatuts de Forestal Catalana, SA., aprovats per
acord del Govern de la Generalitat de Catalunya pres els dies 19 i 22 de desembre de
1987 (DOGC núm.. 960, de data 2.3.1988) i modificats per Acord GOV/139/2011, d’11
d’octubre (DOGC núm. 5984, de data 14.10.2011), posterior modificació per Acord
GOV/71/2013, de 28 de maig, (DOGC núm. 6386 de data 30.05.2013) i última
modificació per Acord GOV/25/2017, de 7 de març, pel qual s’aprova la modificació dels
Estatuts i el seu text refós, Forestal Catalana, SA és una empresa pública de la
Generalitat de Catalunya en forma de societat mercantil anònima que té la condició de
mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
dels ens i entitats que hi estan vinculats, els quals tenen la consideració de poders
adjudicadors. Forestal Catalana, S.A. porta a terme, entre d’altres, actuacions
relacionades amb els treballs de manteniment i desenvolupament de programes de
preservació i conservació del medi natural i amb la prevenció i lluita contra riscos
naturals i que és en el marc d’aquests objectius que s’ha d’incardinar la present resolució
d’encàrrec.
IV. Vistos els articles 4.1.n) i 24.6 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 conforme els
quals els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui una determinada prestació a
una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de
l’Administració de la Generalitat queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei, per la qual
cosa i per raons d’eficàcia, l’Agència Catalana de l’Aigua encarrega a Forestal Catalana
S.A. la realització d’activitats de caràcter material i tècnic que comporten els treballs de
manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans, orientats a millorar la
funcionalitat hidràulica dels cursos fluvials per tal de mantenir la seva capacitat de
desguàs.
Aquest encàrrec de gestió és d’execució obligatòria per Forestal Catalana,SA d’acord
amb les instruccions fixades unilateralment per l’Agència Catalana de l’Aigua.
V. Atès que les actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques del Districte
de conca fluvial de Catalunya 2016 preveu que l’Agència Catalana de l’Aigua destini un
volum d’inversió per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres en
trams urbans i que a la sessió del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de
l’Aigua de data 20 de juliol de 2016 van ser aprovades les actuacions esmentades.
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VI. Atès que per mitjà d’Acord de Govern es van aprovar les tarifes de preus oficials de
Forestal Catalana, SA, vigents en el moment del present encàrrec i que són les que
s’han d’aplicar a les diferents activitats de Forestal Catalana, SA
En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a l’expedient,
els fonaments de dret aplicables, i la proposta del director de l’Àrea de Gestió del Medi
de data 14 de juny de 2017, fent ús de les competències que m’atribueix el Text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4
de novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència
Catalana de l’Aigua,
RESOLC:

1. Encarregar a Forestal Catalana, SA, en la condició que ostenta de mitjà propi de
l’Agència Catalana de l’Aigua les actuacions derivades de la convocatòria de
subvencions per a la realització d’actuacions de manteniment i conservació de
lleres públiques en tram urbà i que l’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt
concedir. Les actuacions es troben recollides a l’Annex 1 de la present resolució.
2. Establir que per a la remuneració de les tasques a realitzar per Forestal Catalana,
SA, en execució de l’encàrrec, s’aplicaran les tarifes i preus oficials de Forestal
Catalana, SA aprovades per Acord de Govern i vigents en el moment de
concreció de l’encàrrec.
3. Publicar aquesta resolució al tauler electrònic de la Generalitat i al web de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
4. Supeditar l’execució de les actuacions encarregades a les condicions següent:

Primera.- Execució de les actuacions
El pressupost màxim total d’aquestes actuacions corresponents al 80% de l’import de les
actuacions a executar, és de 600.000 euros a l’anualitat 2017. Els Ajuntaments
seleccionats aportaran a Forestal Catalana, SA el 20 % restant de les actuacions.
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Les condicions per a l’execució de l’actuació i el pagament de l’aportació de l’import
corresponent a cada Ajuntament seleccionat s’efectuarà mitjançant convenis de
col·laboració amb els ajuntaments respectius.
Segona.- Compromisos de les parts
L’execució de les obres es durà a terme seguint els criteris de l’Agència Catalana de
l’Aigua establerts en les “Condicions tècniques per a l’execució dels treballs de
conservació, ordenació i neteja de lleres” (Annex 2).
Forestal Catalana S.A. podrà contractar per compte propi i en els termes previstos a
l’article 4.1.n) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic els efectius
necessaris per tal d’optimitzar el temps i maximitzar l’eficàcia dels equips d’obra. En
aquestes contractacions, Forestal Catalana S.A. prioritzarà atenent a dos criteris: el
relatiu a empreses d’inserció de discapacitats i altres col·lectius d’economia social, i el
d’empreses amb experiència forestal acreditada.
Es realitzarà visita prèvia a l’inici de cada actuació, on hi assistiran tècnics de l’Agència
Catalana de l’Aigua i Forestal Catalana S.A. així com tècnics de l’administració local
interessada. L’objectiu d’aquesta visita serà realitzar les corresponents consideracions
que s’hauran de tenir en compte durant l’execució dels treballs, incloent les
mediambientals i de prevenció de riscos laborals, així com preparar una primera
aproximació de les unitats d’obra de l’actuació. Tots els aspectes que resultin d’aquesta
visita prèvia quedaran reflectits en un Acta de replanteig, que signaran els tècnics
implicats en la visita, la qual prendrà la consideració d’Acta d’inici o replanteig,
autoritzant el tècnic de l’ACA a Forestal Catalana, S.A. l’inici de l’actuació. En l’acta
figuraran les dades complertes de l’actuació i la previsió del cost total de l’actuació i la
proporcionalitat de despeses del 80% atribuït a l’Agència i el corresponent 20% a
l’Ajuntament.
Un cop finalitzada cada actuació s’estendrà acta de finalització dels treballs, que
reflectirà llur estat i adequació als objectius inicialment establerts així com l’amidament i
el preu final de les actuacions sense que aquest superi en cap cas l’import màxim
atorgat. Les actes esmentades seran signades pels representants tècnics de l’Agència
Catalana de l’Aigua, de Forestal Catalana S.A. i per tècnics de l’administració local
interessada.

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Tercera.- Mesures de seguretat a adoptar per Forestal Catalana S.A. en l’execució
de les actuacions
Forestal Catalana S.A. donarà compliment a la legislació sectorial sobre prevenció de
riscos laborals i a les disposicions legals que se’n derivin i que la despleguin, així com
aquella legislació derivada de les activitats a realitzar.
Forestal Catalana, S.A. donarà compliment als requisits i criteris preventius establerts
per l’Agència Catalana de l’Aigua, lliurant tota la documentació relativa a la prevenció de
riscos laborals de l’empresa a petició dels tècnics de l’ACA.
Quarta.- Finançament
L’Agència Catalana de l’Aigua aportarà a Forestal Catalana, S.A. fins a la quantitat
màxima de 600.000 euros com a contraprestació de relació als treballs duts a terme en
el desenvolupament d’ aquest encàrrec.
Els ajuntaments corresponents aportaran a Forestal Catalana, SA la quantitat màxima
corresponent al 20% del cost total i amb els respectius costs d’IVA en els termes
establerts als convenis de col·laboració que es formalitzin entre l’Agència Catalana de
l’Aigua i els Ajuntaments seleccionats.
La partida pressupostària de l’Agència Catalana de l’Aigua que autoritza la despesa és la
corresponent al capítol II de l’aplicació pressupostària 251.0002 dels pressupostos de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Cinquena.- Quadre de preus i calendari de pagaments
Un cop signades les actes de recepció dels treballs, la forma i termini de pagament serà
mitjançant certificacions que girarà Forestal Catalana S.A. a l’Agència Catalana de
l’aigua i als ajuntaments corresponents un cop validades per les Demarcacions
Territorials de l’Agència.
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Per calcular el cost de les actuacions, s’utilitzaran les tarifes de preus oficials de Forestal
Catalana, S.A. aprovades per Acord de Govern i vigents en el moment de la signatura
del present encàrrec.
L’Agència Catalana de l’Aigua liquidarà a Forestal Catalana, SA els imports certificats,
prèvia validació del document esmentat per les seves Demarcacions territorials
corresponents, en un termini de 90 dies naturals.

Sisena.- . Responsabilitat civil
Forestal Catalana S.A. aporta una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb una
Companyia d'Assegurances de reconeguda solvència, annexada a la present resolució
(annex 3), que cobreix tots els riscos, contractuals i extracontractuals, inclosos els
accidents laborals derivats de l’execució de les actuacions objecte de l’encàrrec de
gestió per a l’execució de les actuacions de manteniment i conservació de lleres
públiques en trams urbans durant els anys 2016 i 2017, de conformitat amb la legislació
vigent en matèria de responsabilitat i assegurances
Setena.- Seguiment de les actuacions
Es crearà un grup de treball per al seguiment de l’execució de les actuacions
encarregades, especialment les d’interpretació i resolució dels problemes que puguin
plantejar-se, que estarà formada per un representant del Departament de Planificació i
Ordenació de l’Espai Fluvial i per un representant de la Demarcació Territorial, tots dos,
de l’Agència Catalana de l’Aigua, i pel Director de Projectes i l’Enginyer de Forestal
Catalana, SA en representació d’aquesta.
Complementàriament, es podran constituir, en aquelles actuacions que es consideri
oportú, equips de seguiment de l’actuació específica, amb la finalitat de resoldre
puntualment els problemes que es puguin plantejar en l’execució de les obres. En
podran formar part d’aquests equips les representacions corresponents de la
Demarcació Territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua, de Forestal Catalana, SA i de la
corporació local interessada.
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Vuitena.- Vigència de l’encàrrec
Aquest encàrrec tindrà vigència fins a 31 de desembre de 2017
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Agustí Vergés
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El Director
AVM

Annex 1: Resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua de concessió de les
subvencions i Resolució complementària
Annex 2: Condicions tècniques per a l’execució dels treballs de conservació, ordenació i
neteja de lleres.
Annex 3: Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Annex 4: Informe de descomposició de preus per l’execució de manteniment de lleres
públiques 2017.
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Annex 1
Resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 15/05/2017 de concessió de les
subvencions i Resolució complementària de 7/6/2017
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RESOLUCIÓ de concessió de les subvencions d’acord amb la Resolució
TES/1899/2016, de 22 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de
subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i
manteniment de lleres públiques en tram urbà els anys 2016 i 2017.

FETS
1. El 3 d’agost de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(número 7176) la Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol, per la qual es fa
pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions
de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant els anys
2016 i 2017, i les seves bases reguladores (correcció d’errades publicada al
DOGC 7203 de 12/09/2016).
Aquesta resolució va ser modificada per la Resolució TES/3022/2016, de 16 de
desembre, la qual es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7284 de data 11 de gener de 2016.
2. En el termini concedit a l’efecte, s’han rebut 323 sol·licituds de subvenció de neteja
de lleres.
Determinades sol·licituds es van presentar fora del termini establert al punt 5.1,
d’altres no disposaven de la documentació requerida d’acord amb el punt 3.1 i 3.2
de les bases reguladores de la convocatòria, i en d’altres no es donen els requisits
per ser beneficiaris establerts en punt 2.2. També hi havia sol·licituds que no
responien a l’objecte de la subvenció establert en el punt 1.1 de les bases de la
convocatòria.
3. Atès que determinades sol·licituds, tot i haver presentat tota la documentació
requerida, aquesta presentava deficiències, s’ha requerit als interessats per tal que
presentessin la documentació esmenada, d’acord amb el que estableix l’article 71
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, o l’article 68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
4. En data 20 de febrer de 2017 es va publicar a l’e-Tauler el tràmit d’audiència
previst a l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, de les sol·licituds de
subvenció admeses i excloses.
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5. Transcorregut el termini legalment establert, s’ha presentat una al·legació
corresponent als expedients SV16000554 i SV16000555.
6. Per informe jurídic de data 20 de març de 2017 es desestimen les al·legacions
presentades al tràmit d’audiència.
7. El 20 de març de 2017 la Comissió de valoració integrada per membres del
Departament de Planificació i Ordenació de l’Espai Fluvial de l’Àrea de Gestió del
Medi, de l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès informe amb el resultat de les
valoracions de les sol·licituds de subvenció presentades, d’acord amb el que
estableix el punt 5.2 de les bases reguladores de la convocatòria.
8. En data 24 de març de 2017 s’emet la proposta de resolució provisional, d’acord
amb el punt 5.2 de les bases reguladores. En data 27 de març de 2017 es publica
a l’e-Tauler de la Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional per
la qual s’aprova provisionalment la llista d’ens sol·licitants proposats per la
comissió de valoració per ser beneficiaris de les subvencions, amb el corresponent
import econòmic màxim que es podria atorgar, i la llista de reserva integrada per la
resta d’ens que han assolit la puntuació mínima prevista a l’annex III de les bases
de la convocatòria.
9. El 3 de maig de 2017 es va publicar al tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya la resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua,
de data 3 de maig de 2017 que resolia declarar la inadmissió, la denegació i el
desistiment de les sol·licituds de subvenció que incomplien alguna de les bases de
la convocatòria o no havien presentat la documentació requerida.

FONAMENTS DE DRET
Primer. Atès que el Consell d’Administració de l’Agència reunit en data 15 de desembre
de 2015 va acordar aprovar les bases de la convocatòria de subvencions
consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres
públiques en trams urbans durant els anys 2016 i 2017 i la delegació en el
director de l'Agència Catalana de l'Aigua de la facultat de resoldre la concessió
de les subvencions sol·licitades, de conformitat amb l’article 93.c) del text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i l’article 8 de la Llei 26/2010, de 23 d’agost, de
règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Segon. Atès que el Consell d’Administració de l’Agència reunit en data 14 de desembre
de 2016 va acordar aprovar la modificació de la convocatòria i de les bases de la
convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de
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conservació i manteniment de lleres públiques en trams urbans durant els anys
2016 i 2017, fetes públiques per la Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol.

Tercer. L’article 5.2 de les bases reguladores, estableix que examinades les sol·licituds i
la documentació complementària, la Direcció de l’Àrea de Gestió del Medi de
l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria, a
proposta de la comissió de valoració integrada per membres del Departament de
Planificació de l’Espai Fluvial de l’Àrea esmentada, formula una proposta de
resolució provisional de concessió de les subvencions que conté la llista d’ens
sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i la llista de reserva
integrada per la resta d’ens que hagin assolit la puntuació mínima revista a
l’annex III de les bases.
Quart.

Vist l’informe jurídic de data 20 de març de 2017 que conclou desestimar les
al·legacions presentades al tràmit d’audiència.

Cinquè. Vist l’informe de la Comissió de valoració del Departament de Planificació de
l’Espai Fluvial de l’Àrea de Gestió del Medi de data 20 de març de 2017.
Sisè.

El punt 5.2 de les bases reguladores, estableix que examinades les sol·licituds i
la documentació complementària, la Direcció de l’Àrea de Gestió del Medi de
l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria, a
proposta de la comissió de valoració integrada per membres del Departament de
Planificació de l’Espai Fluvial de l’Àrea esmentada, formula una proposta de
resolució provisional de concessió de les subvencions que conté la llista d’ens
sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i la llista de reserva
integrada per la resta d’ens que hagin assolit la puntuació mínima revista a
l’annex III de les bases.

Setè.

Atès que el punt 5.3 de les bases reguladores preveu que un cop publicada la
proposta de resolució provisional s’entén que la subvenció és acceptada
tàcitament en el supòsit que l’ens proposat com a beneficiari no presenti cap
al·legació dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de la proposta de resolució provisional de concessió. Que aquesta
proposta va ser publicada a l’e-Tauler el 27 de març de 2017 i que, transcorregut
aquest termini, no consta que s’hagin presentat al·legacions.

Vuitè.

Atès que el punt 5.4 de les bases reguladores estableix que després de la
finalització del termini establert al punt 5.3, i prèviament a la concessió de les
subvencions, el director de l’Àrea de Gestió del Medi ha de proposar al Director
de l’Agència Catalana de l’Aigua la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i
que la resolució d’inadmissió o desistiment es notifica als ens interessats
mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, la qual s’ha fet en data 3 de maig de 2017.
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Novè.

Atès que el punt 5.5 de les bases reguladores preveu que el Director de l’Àrea de
Gestió del Medi, un cop vistes la proposta de resolució provisional, les
al·legacions presentades, les comprovacions realitzades, i a proposta de la
comissió de valoració, formula la proposta definitiva de concessió de les
subvencions i l’eleva al director de l’Agència Catalana de l’Aigua per què dicti la
resolució definitiva i la notifiqui als interessats mitjançant la seva publicació al
tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Desè.

Atès que d’acord amb el punt 6 de les bases reguladores, el pagament de la
subvenció consisteix en l’execució de l’actuació per part de l’Agència Catalana
de l’Aigua, mitjançant Forestal Catalana, SA, que constitueix el mitjà propi de
l’Administració de la Generalitat, amb l’assumpció per part de l’Agència del 80%
de l’import total d’aquesta actuació. L’execució de l’actuació queda subjecta a
l’aportació, per part de l’Ajuntament beneficiari, de la quantitat corresponent al
20% de l’import total de l’actuació.
Les condicions per a l’execució de l’actuació i el pagament de l’aportació de
l’import abans esmentat s’estableixen al conveni de col·laboració que han de
subscriure l’Agència Catalana de l’Aigua i el municipi beneficiari, redactat de
conformitat amb el model previst a l’annex IV de les bases reguladores, que
precisarà la manera i els terminis en què l’ens beneficiari ha de complir les seves
obligacions, així com els mecanismes de seguiment.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha d’enviar la proposta de conveni de
col·laboració a què fa referència el paràgraf anterior als ens beneficiaris. En cas
que en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la recepció de la
proposta de conveni, l’ens beneficiari no formalitzi l’instrument esmentat, s’entén
que renuncia a la subvenció concedida.

En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a l’expedient, els
fonaments de dret aplicables, i la proposta del director de l’Àrea de Gestió del Medi de
data 12 de maig de 2017, fent ús de les competències que m’atribueix el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència
Catalana de l’Aigua,

RESOLC
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Concedir les subvencions als Ajuntaments que consten a l’Annex de la present proposta
de resolució, a proposta del Director de l’Àrea de Gestió del Medi i d’acord amb les bases
de la convocatòria.
Les sol·licituds de subvenció de la llista de reserva que no constin en el present annex
s’han d’entendre denegades.

CPISR-1 C
Jordi
Agustí
Vergés

Signat
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El Director
ecb

Annex: Relació de les subvencions atorgades.
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Annex: Relació de les subvencions atorgades.
Municipi

Expedient

Llera

AIGUAFREDA
CANONJA, LA
CERDANYOLA DEL VALLÈS
MONTORNÈS DEL VALLÈS
MORELL, EL
POBLA DE MAFUMET, LA
SALLENT
SALLENT
SALLENT
SANT MARTÍ DE CENTELLES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
SARRIÀ DE TER
TORDERA
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALCOVER
CALLÚS
CAMPLLONG
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CORNELLÀ DEL TERRI
IGUALADA
IGUALADA
MONISTROL DE CALDERS
PINEDA DE MAR
PRATS DE LLUÇANÈS
REUS
SABADELL
SANT ISCLE DE VALLALTA
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
SELVA DEL CAMP, LA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
VALL-LLOBREGA
VALL-LLOBREGA
VILAFANT
VILANOVA DEL VALLÈS
ALBINYANA
CUNIT
DOSRIUS
ESPARREGUERA
GIRONA
LLANÇÀ
MATARÓ
PERALADA
PONT DE MOLINS
RIBA, LA
RODA DE BERÀ
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
SANTPEDOR
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA

SV16000320
SV16000409
SV16000489
SV16000446
SV16000400
SV16000349
SV16000316
SV16000317
SV16000318
SV16000362
SV16000334
SV16000520
SV16000439
SV16000356
SV16000309
SV16000346
SV16000561
SV16000444
SV16000630
SV16000631
SV16000497
SV16000421
SV16000422
SV16000314
SV16000398
SV16000418
SV16000615
SV16000574
SV16000386
SV16000417
SV16000577
SV16000430
SV16000431
SV16000432
SV16000433
SV16000528
SV16000533
SV16000621
SV16000347
SV16000407
SV16000590
SV16000481
SV16000319
SV16000534
SV16000559
SV16000457
SV16000563
SV16000513
SV16000580
SV16000591
SV16000492
SV16000441
SV16000420
SV16000403
SV16000404

RIU CONGOST
RIERA DE LA BOELLA
RIERA DE SANT CUGAT
RIU MOGENT
RIU FRANCOLÍ
RIU FRANCOLÍ
RIU CORNET
RIU LLOBREGAT
LA RIERETA
RIU CONGOST
TORRENT DE LA BETZUCA
TORRENT DE CAN GUILANA
RIU TORDERA
RIERA DE LLITRÀ
RIU GLORIETA
RIU CARDENER
RIERA DE CAMPLLONG
RIERA DE VALLFORNERS
TORRENT DE LA COMA
TORRENT LLIBRE
RIERA REMENÇA
RIU ANOIA
RIU ANOIA
RIERA DE SANT JOAN I TORRENT DE L'OM
RIERA DE PINEDA
REC MERDINYÀ
BARRANC DELS CAPELLANS
RIU RIPOLL
TORRENT DE LA ROUREDA
RIU ANOIA
RIERA DE LA SELVA
RIERA DEL PALAU
TORRENT MITGER
RIERA DE PALAU
RIERA DE LES ARENES
RIERA DE VALL-LLOBREGA
RIERA DE CORBATGES
RIERA D'EN SERRA
RIERA D'ARDENYA
RIERA DE LA BISBAL
RIERA DE CUNIT
RIERA DE DOSRIUS
RIERA DE PUIG
RIU TER
RIERA DE VALLETA
RIERA D'ARGENTONA
RIU MUGA
RIU MUGA
RIU BRUGENT
TORRENT DEL REPLÀ
RIERA DE VALLALTA
RIU TENES
RIU D'OR
RASA DE CAN DÀNIA
RASA DE SAGUNYOLES

Puntuació
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Import màxim
Import
subvenció
sol·licitud
12.123,00 €
9.698,40 €
15.000,00 € 12.000,00 €
15.000,00 € 12.000,00 €
15.000,00 € 12.000,00 €
12.391,00 €
9.912,80 €
14.844,00 € 11.875,20 €
10.636,00 €
8.508,80 €
14.484,00 € 11.587,20 €
6.594,00 €
5.275,20 €
11.852,00 €
9.481,60 €
11.681,00 €
9.344,80 €
5.787,00 €
4.629,60 €
15.000,00 € 12.000,00 €
10.835,00 €
8.668,00 €
14.989,00 € 11.991,20 €
14.964,00 € 11.971,20 €
12.334,00 €
9.867,20 €
4.238,00 €
3.390,40 €
946,00 €
756,80 €
14.762,00 € 11.809,60 €
7.832,00 €
6.265,60 €
14.896,00 € 11.916,80 €
14.992,00 € 11.993,60 €
14.642,00 € 11.713,60 €
14.982,00 € 11.985,60 €
14.375,00 € 11.500,00 €
12.379,00 €
9.903,20 €
4.119,00 €
3.295,20 €
12.662,00 € 10.129,60 €
12.397,00 €
9.917,60 €
15.000,00 € 12.000,00 €
11.890,00 €
9.512,00 €
11.972,00 €
9.577,60 €
12.007,00 €
9.605,60 €
12.170,00 €
9.736,00 €
10.911,00 €
8.728,80 €
14.135,00 € 11.308,00 €
7.092,00 €
5.673,60 €
14.829,00 € 11.863,20 €
8.047,00 €
6.437,60 €
7.377,00 €
5.901,60 €
9.181,00 €
7.344,80 €
14.381,00 € 11.504,80 €
14.954,00 € 11.963,20 €
3.376,00 €
2.700,80 €
6.500,00 €
5.200,00 €
12.278,00 €
9.822,40 €
10.110,00 €
8.088,00 €
13.170,00 € 10.536,00 €
4.730,00 €
3.784,00 €
14.970,00 € 11.976,00 €
12.383,00 €
9.906,40 €
14.911,00 € 11.928,80 €
9.313,00 €
7.450,40 €
4.747,00 €
3.797,60 €
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ALEIXAR, L'
ARTÉS
CALDES DE MALAVELLA
CASTELLOLÍ
FIGARÓ-MONTMANY
GARRIGÀS
MAIÀ DE MONTCAL
SORA
SUBIRATS

SV16000311
SV16000424
SV16000461
SV16000345
SV16000466
SV16000494
SV16000508
SV16000524
SV16000483

RIERA DE LA VILA
RIERA MALRUBÍ
RIERA DE CAN NOGUERA
RIERA DE LA PUDA
RIU CONGOST
BARRANC DEL BORRELL NEGRE
RIERA DE MAIÀ
RIERA DE SORA
TORRENT DE CAL SENYORET

70
70
70
70
70
70
70
70
70

4.646,00 €
8.830,00 €
10.719,00 €
7.163,00 €
12.736,00 €
6.765,00 €
3.019,00 €
7.430,00 €
9.240,00 €

3.716,80 €
7.064,00 €
8.575,20 €
5.730,40 €
10.188,80 €
5.412,00 €
2.415,20 €
5.944,00 €
7.392,00 €
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RESOLUCIÓ COMPLEMENTÀRIA de concessió de les subvencions d’acord amb la
Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de
subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i
manteniment de lleres públiques en tram urbà els anys 2016 i 2017.

FETS
1. El 3 d’agost de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(número 7176) la Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol, per la qual es fa
pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions
de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant els anys
2016 i 2017, i les seves bases reguladores (correcció d’errades publicada al
DOGC 7203 de 12/09/2016).
Aquesta resolució va ser modificada per la Resolució TES/3022/2016, de 16 de
desembre, la qual es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7284 de data 11 de gener de 2017.
2. En el termini concedit a l’efecte, s’han rebut 323 sol·licituds de subvenció de neteja
de lleres.
Determinades sol·licituds es van presentar fora del termini establert al punt 5.1,
d’altres no disposaven de la documentació requerida d’acord amb el punt 3.1 i 3.2
de les bases reguladores de la convocatòria, i en d’altres no es donen els requisits
per ser beneficiaris establerts en punt 2.2. També hi havia sol·licituds que no
responien a l’objecte de la subvenció establert en el punt 1.1 de les bases de la
convocatòria.
3. Atès que determinades sol·licituds, tot i haver presentat tota la documentació
requerida, aquesta presentava deficiències, s’ha requerit als interessats per tal que
presentessin la documentació esmenada, d’acord amb el que estableix l’article 71
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, o l’article 68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
4. En data 20 de febrer de 2017 es va publicar a l’e-Tauler el tràmit d’audiència
previst a l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
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procediment de les administracions públiques de Catalunya, de les sol·licituds de
subvenció admeses i excloses.
5. Transcorregut el termini legalment establert, s’ha presentat una al·legació
corresponent als expedients SV16000554 i SV16000555.
6. Per informe jurídic de data 20 de març de 2017 es desestimen les al·legacions
presentades al tràmit d’audiència.
7. El 20 de març de 2017 la Comissió de valoració integrada per membres del
Departament de Planificació i Ordenació de l’Espai Fluvial de l’Àrea de Gestió del
Medi, de l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès informe amb el resultat de les
valoracions de les sol·licituds de subvenció presentades, d’acord amb el que
estableix el punt 5.2 de les bases reguladores de la convocatòria.
8. En data 24 de març de 2017 s’emet la proposta de resolució provisional, d’acord
amb el punt 5.2 de les bases reguladores. En data 27 de març de 2017 es publica
a l’e-Tauler de la Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional per
la qual s’aprova provisionalment la llista d’ens sol·licitants proposats per la
comissió de valoració per ser beneficiaris de les subvencions, amb el corresponent
import econòmic màxim que es podria atorgar, i la llista de reserva integrada per la
resta d’ens que han assolit la puntuació mínima prevista a l’annex III de les bases
de la convocatòria.
9. El 3 de maig de 2017 es va publicar al tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya la resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua,
de data 3 de maig de 2017 que resolia declarar la inadmissió, la denegació i el
desistiment de les sol·licituds de subvenció que incomplien alguna de les bases de
la convocatòria o no havien presentat la documentació requerida.
10. El 8 de maig de 2017 es va practicar el tràmit d’audiència dels expedients
SV16000337 i SV16000592, atès que s’havia constatat un incompliment de la base
2.2 de la convocatòria.
11. El 15 de maig de 2017 es va publicar al tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya la resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua
de la mateixa data que resolia concedir les subvencions als ajuntaments que
constaven a l’Annex de la resolució.
12. Transcorregut el termini legalment establert, ha quedat acreditat el compliment de
la base 2.2 de la convocatòria en els expedients SV16000337 i SV16000592.
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FONAMENTS DE DRET
Primer. Atès que el Consell d’Administració de l’Agència reunit en data 15 de desembre
de 2015 va acordar aprovar les bases de la convocatòria de subvencions
consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres
públiques en trams urbans durant els anys 2016 i 2017 i la delegació en el
director de l'Agència Catalana de l'Aigua de la facultat de resoldre la concessió
de les subvencions sol·licitades, de conformitat amb l’article 93.c) del text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i l’article 8 de la Llei 26/2010, de 23 d’agost, de
règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Segon. Atès que el Consell d’Administració de l’Agència reunit en data 14 de desembre
de 2016 va acordar aprovar la modificació de la convocatòria i de les bases de la
convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de
conservació i manteniment de lleres públiques en trams urbans durant els anys
2016 i 2017, fetes públiques per la Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol.
Tercer. L’article 5.2 de les bases reguladores, estableix que examinades les sol·licituds i
la documentació complementària, la Direcció de l’Àrea de Gestió del Medi de
l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria, a
proposta de la comissió de valoració integrada per membres del Departament de
Planificació de l’Espai Fluvial de l’Àrea esmentada, formula una proposta de
resolució provisional de concessió de les subvencions que conté la llista d’ens
sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i la llista de reserva
integrada per la resta d’ens que hagin assolit la puntuació mínima revista a
l’annex III de les bases.
Quart.

Vist l’informe jurídic de data 20 de març de 2017 que conclou desestimar les
al·legacions presentades al tràmit d’audiència.

Cinquè. Vist l’informe de la Comissió de valoració del Departament de Planificació de
l’Espai Fluvial de l’Àrea de Gestió del Medi de data 20 de març de 2017.
Sisè.

El punt 5.2 de les bases reguladores, estableix que examinades les sol·licituds i
la documentació complementària, la Direcció de l’Àrea de Gestió del Medi de
l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria, a
proposta de la comissió de valoració integrada per membres del Departament de
Planificació de l’Espai Fluvial de l’Àrea esmentada, formula una proposta de
resolució provisional de concessió de les subvencions que conté la llista d’ens
sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i la llista de reserva
integrada per la resta d’ens que hagin assolit la puntuació mínima revista a
l’annex III de les bases.
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Setè.

Atès que el punt 5.3 de les bases reguladores preveu que un cop publicada la
proposta de resolució provisional s’entén que la subvenció és acceptada
tàcitament en el supòsit que l’ens proposat com a beneficiari no presenti cap
al·legació dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de la proposta de resolució provisional de concessió. Que aquesta
proposta va ser publicada a l’e-Tauler el 27 de març de 2017 i que, transcorregut
aquest termini, no consta que s’hagin presentat al·legacions.

Vuitè.

Atès que el punt 5.4 de les bases reguladores estableix que després de la
finalització del termini establert al punt 5.3, i prèviament a la concessió de les
subvencions, el director de l’Àrea de Gestió del Medi ha de proposar al Director
de l’Agència Catalana de l’Aigua la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i
que la resolució d’inadmissió o desistiment es notifica als ens interessats
mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, la qual s’ha fet en data 3 de maig de 2017.

Novè.

Atès que l’incompliment de la base 2.2 de la convocatòria és motiu d’indamissió.

Desè.

Atès que l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que un
cop s’ha instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta
de resolució, s’ha de posar l’expedient en coneixement de les persones
interessades perquè puguin formular al·legacions i aportar els documents que
considerin procedents, i que el 8 de maig de 2017 es va practicar el tràmit
d’audiència.

Onzè.

Atès que ha quedat acreditat el compliment de la base 2.2 de la convocatòria
dels expedients SV16000337 i SV16000592.

Dozè.

Atès que el punt 5.5 de les bases reguladores preveu que el Director de l’Àrea de
Gestió del Medi, un cop vistes la proposta de resolució provisional, les
al·legacions presentades, les comprovacions realitzades, i a proposta de la
comissió de valoració, formula la proposta definitiva de concessió de les
subvencions i l’eleva al director de l’Agència Catalana de l’Aigua per què dicti la
resolució definitiva i la notifiqui als interessats mitjançant la seva publicació al
tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tretzè.

Atès que d’acord amb el punt 6 de les bases reguladores, el pagament de la
subvenció consisteix en l’execució de l’actuació per part de l’Agència Catalana
de l’Aigua, mitjançant Forestal Catalana, SA, que constitueix el mitjà propi de
l’Administració de la Generalitat, amb l’assumpció per part de l’Agència del 80%
de l’import total d’aquesta actuació. L’execució de l’actuació queda subjecta a
l’aportació, per part de l’Ajuntament beneficiari, de la quantitat corresponent al
20% de l’import total de l’actuació.
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Les condicions per a l’execució de l’actuació i el pagament de l’aportació de
l’import abans esmentat s’estableixen al conveni de col·laboració que han de
subscriure l’Agència Catalana de l’Aigua i el municipi beneficiari, redactat de
conformitat amb el model previst a l’annex IV de les bases reguladores, que
precisarà la manera i els terminis en què l’ens beneficiari ha de complir les seves
obligacions, així com els mecanismes de seguiment.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha d’enviar la proposta de conveni de
col·laboració a què fa referència el paràgraf anterior als ens beneficiaris. En cas
que en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la recepció de la
proposta de conveni, l’ens beneficiari no formalitzi l’instrument esmentat, s’entén
que renuncia a la subvenció concedida.

En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a l’expedient, els
fonaments de dret aplicables, i la proposta del director de l’Àrea de Gestió del Medi de
data 2 de juny de 2017, fent ús de les competències que m’atribueix el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència
Catalana de l’Aigua,

RESOLC

Concedir les subvencions als Ajuntaments que consten a l’Annex de la present proposta
de resolució, a proposta de la comissió de valoració i d’acord amb les bases de la
convocatòria.
Signat

CPISR-1 C digitalment per
C Jordi
Jordi Agustí CPISR-1
Agustí Vergés
Data: 2017.06.07
Vergés
13:29:06 +02'00'

El Director
ecb

Annex: Relació de les subvencions atorgades.
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Annex: Relació de les subvencions atorgades.
Municipi

Expedient

Llera

TARRAGONA
SALOU

SV16000337 RIU FRANCOLÍ
SV16000592 BARRANC DE BARENYS

Puntuació

100
85

Import màxim
Import
subvenció
sol·licitud
12.394,00 €
9.915,20 €
11.217,00 €
8.973,60 €
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ANNEX 2
CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ,
ORDENACIÓ I NETEJA DE LLERES

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
Els treballs d’ordenació, conservació i manteniment de lleres públiques tenen com a objectiu
fonamental recuperar la funcionalitat hidràulica de desguàs on aquesta ha estat pertorbada per
factors antròpics.

Altres objectius també poden ser l’ordenació vegetal de l’espai fluvial. Dintre d’aquest concepte,
es consideren incloses també actuacions encaminades a l’eliminació d’espècies al·lòctones i la
seva substitució per espècies autòctones que millorin la funcionalitat hidràulica i ambiental.

LIMITACIONS
Les actuacions que suposin una tala d’arbres amb un volum conjunt superior a 50 tones, així
com les que comportin una retirada de graves o sorres superior als 50m3, hauran de ser
corresponentment identificades al programa presentat per l’ajuntament (o Consell Comarcal),
justificant els motius i la destinació prevista per a la fusta o els àrids retirats de la llera. En
aquests casos, l’ACA i Forestal Catalana,SA subscriuran amb anterioritat a l’inici de les
actuacions un acta de replanteig previ, donant el vistiplau a les actuacions.

CRITERIS
Els criteris tècnics genèrics que regiran l'execució d’aquest tipus d’actuacions en lleres
públiques són:
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i contingut de les actuacions
Àmbit i contingut de les actuacions



Les actuacions abastaran l'àmbit espacial establert en la proposta d’actuació i es basaran,
únicament, en l'eliminació d'aquells elements que dificultin la capacitat natural de desguàs
de la llera, sense afectar la funcionalitat ambiental.

Condicionants Hidràulics



No podran emmagatzemar-se a la llera en cap cas, ni de forma temporal, els productes
vegetals obtinguts (troncs, soques i branques). Aquests productes hauran de ser traslladats
fins la seva destinació final, fora de l'abast de la cota susceptible d’inundació per l’avinguda
ordinària.



L'única excepcionalitat a aquesta condició restarà justificada quan, per a determinats
subproductes vegetals, l'aplicació d'elements mecànics els esmicoli de tal manera que no
suposin una pèrdua de capacitat de desguàs de la llera.



Tota l’actuació anirà dirigida a recuperar la capacitat hidràulica des desguàs en condicions
normals.



En el cas de deixalles, seran transportades fins a la destinació escaient (abocador
municipal, deixalleria, etc).

Moviments de terres i sediments



S'emprarà la maquinària menys agressiva si l'actuació ho requereix, utilitzant els accessos
més pròxims als punts d'actuació. En qualsevol cas els accessos no podran afectar
l'estabilitat dels marges, i si ho fessin, s'hauran de restaurar adequadament.



S’evitarà, en la mesura del possible, la circulació continuada per la llera.



Si l'aportació del corrent fluvial ha acumulat localment sediments fins al punt que poden
pertorbar la funcionalitat de la plana d'inundació, caldrà extreure-les fins arribar a la cota del
perfil d'equilibri del riu. Els materials així extrets es podran utilitzar per a millorar l'estabilitat
de les infrastructures que afectin el sistema fluvial, o per restablir el balanç dinàmic de
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sediments, retornant-los a la llera àmbits deficitaris. En aquest cas caldrà formular
prèviament la consulta pertinent a l’ACA.



No es podran dur a terme obres de moviments de terres que alterin la secció natural de la
llera. Per contra, quan aquesta hagi estat artificialment reduïda es podran fer les actuacions
hidromorfològiques oportunes per a la seva recuperació



Els decapatges de terres i herbassars a cotes de marge fluvial es realitzaran de tal manera
que no contribueixin a l'erosió posterior de la llera. Mai podrà utilitzar-se la crema de riberes
com a metodologia de neteja.

Vegetació de ribera



En cap cas es procedirà a la tala massiva i indiscriminada d'espècies pròpies del bosc de
ribera en tant que element cohesionador de la geomorfologia de la llera.



Si l'actuació comporta la reducció puntual d'espècies vegetals desordenades, es realitzarà
de forma que s'eliminin únicament els exemplars que pugin afectar la capacitat natural de
desguàs de la llera, atès que l'objectiu no és la producció de fusta.



En les aclarides selectives de vegetació es prioritzaran els criteris que fomentin la
persistència d'espècies autòctones de la comunitat vegetal de ribera i alhora millorin l'estat
qualitatiu del port de la massa arbòria o arbustiva, intentant sempre preservar l'estructura
continuada del bosc de ribera en galeria.



Es valora favorablement la retirada d’espècies vegetals invasores de mal comportament
hidràulic en avingudes, i posterior substitució per espècies autòctones i d’adequat
comportament en règim de corrents.

Altres
Addicionalment, en la programació d’execució dels treballs caldrà preveure els aspectes
següents:


La normativa vigent del Decret de prevenció d'incendis forestals.
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Normativa ambiental, quan l’actuació afecti un àmbit amb alguna figura de protecció
(reserva natural, parcs, EIN’s, etc). Caldrà valorar la possible necessitat d’autoritzacions o
informes de l’administració competent.



Limitacions d’intervenció durant els períodes de reproducció de les espècies constitutives de
l'hàbitat del sistema fluvial i protegides per la legislació específica. En concret, per a la
nidificació d’aus, entre l’1 de març fins a l’1 d'agost, i, en zones poblades per espècies
salmonícoles, des de l’1 desembre fins a l’1 de febrer.
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Annex 3:
PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
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Annex 4

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

