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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ provisional dins el procediment de concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la
instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de
sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016
(ref. BDNS 352052).
FETS
1. El 26 de maig de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7378 la Resolució TES/1146/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic
l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven
les bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació
d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en
baixa, i la delegació en la Direcció de les facultats d’aprovació de la corresponent
convocatòria i per resoldre l’atorgament de les subvencions.
2. El 28 de juny de 2017 es publica al DOGC núm. 7400 la RESOLUCIÓ TES/1465/2017,
de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la instal·lació d’elements de
quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa
corresponent a les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016 (ref. BDNS 352052).
3. En el termini concedit a l’efecte, s’han rebut 5 sol·licituds de subvenció per a la
instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent.
4. Quatre d’aquestes cinc sol·licituds no disposaven de la documentació requerida d’acord
amb el punt 3.2 de les bases reguladores de la convocatòria, i és per això que es va
requerir als quatre interessats per tal que presentessin la documentació esmenada,
d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Transcorregut el termini concedit a l’efecte els
ens locals sol·licitants no van presentar la documentació requerida.
5. El 27 d’octubre de 2017 la Comissió de valoració integrada per membres del
Departament d’Abocaments i Recuperació d’Aqüífers de l’Àrea de Gestió del Medi, ha
emès informe amb el resultat de les valoracions de les sol·licituds de subvenció
presentades, d’acord amb el que estableix el punt 5.3 de les bases reguladores de la
convocatòria. L’informe de la Comissió concloïa que només una de les cinc sol·licituds
presentades assolia la puntuació mínima necessària per ser beneficiari de la subvenció
i que les altres quatre peticions no havien presentat la documentació mínima previ
requeriment d’esmenes.
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FONAMENTS DE DRET

Primer. Atès que el Consell d’Administració de l’Agència reunit en data 10 de maig de 2017 va
acordar aprovar les bases de la convocatòria de subvencions consistents en la
instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de
sanejament en baixa, i la delegació en la Direcció de les facultats d’aprovació de la
corresponent convocatòria i per resoldre l’atorgament 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.

Primer. L’article 5.3 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 d’Abocaments i
Recuperació d’Aqüífers 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 prevista a l’annex III de les bases.

Segon. Vist l’informe de la Comissió de valoració del Departament de d’Abocaments i
Recuperació d’Aqüífers de 27 d’octubre de 2017.

A la vista dels fets i fonaments indicats i atès el resultat de l’avaluació de les sol·licituds
presentades, en conseqüència,

PROPOSO
1. Aprovar 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, d’acord amb l’Annex d’aquesta proposta.
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2. Declarar deserta la llista de reserva integrada per la resta d’ens que han assolit la
puntuació mínima.
3. Indicar que l’ens beneficiari de la subvenció ha de notificar de forma telemàtica la seva
acceptació en un termini màxim de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació la present proposta al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya. Un cop transcorregut aquest termini sense que l’Agència Catalana de l’Aigua
hagi rebut l’esmentada acceptació degudament signada per l’òrgan competent de l’ens
beneficiari, s’ha d’entendre que aquest ha desistit de la sol·licitud.
Signat

digitalment per
CPISR-1
CPISR-1 Diego
Diego
Moxó Güell
Moxó Güell Data: 2018.01.30
08:53:29 +01'00'

El Director de l’Àrea de Gestió del Medi

Annex: Ens beneficiari de la subvenció
•

AJUNTAMENT DE POLINYÀ (expedient SV17000637).

