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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
realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que
beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 351625)
FETS
1. El 26 de maig de 2017, es publica al DOGC núm. 7378, la RESOLUCIÓ TES/1148/2017,
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 realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de protecció
davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les
facultats per a l’aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l’atorgament de
les subvencions.
2. El 29 de juny de 2017, es publica al DOGC núm. 7401, la RESOLUCIÓ TES/1486/2017,
de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per
a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana
(ref. BDNS 351625).
3. El 25 de juliol de 2017, es publica al DOGC núm. 7419, la RESOLUCIÓ TES/1770/2017,
de 20 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència
Catalana de l’Aigua pel qual es modifica una base de la línia de subvencions adreçades
als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de protecció
davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució
TES/1448/2017, de 23 de maig, i es modifica la Resolució TES/1486/2017, de 14 de
juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució
d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana;
concretament la Resolució TES/1770/2017 amplia a tres mesos el termini de presentació
de les sol·licituds.
4. Dins d’aquesta convocatòria s’han presentat 55 sol·licituds, de las quals 6 no han estat
objecte d’informe previ per part de la comissió de valoració, 1 per haver-se presentat
fora de termini i les altres 5 per no ajustar-se a la base reguladora número 1.1
(RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig) en contemplar inversions fora del districte
de conca fluvial de Catalunya. La resta de sol·licituds, amb la seva documentació
complementària, sí que han estat objecte del preceptiu informe provisional per part de
la comissió de valoració (base reguladora número 6.2 - RESOLUCIÓ TES/1148/2017,
de 23 de maig-).
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5. El 12 de gener de 2018, el director de l’Àrea de Gestió del Medi, com a òrgan instructor,
vistes les sol·licituds i la documentació presentada, així com els informes previs emesos
per la comissió de valoració, i de conformitat amb les bases reguladores 4.6 i 6.3
(RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig), acorda practicar el tràmit d’audiència
prèvia, per tal que en el termini de 10 dies hàbils, comptat des del dia següent a la
publicació d’aquest tràmit, els ens sol·licitants relacionats als annexos puguin presentar
per via telemàtica les al·legacions i/o documents que tinguin per convenient. El mateix
12 de gener de 2018, es publica al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat
el document de tràmit d’audiència amb els corresponents annexos (annex 1: Proposta
de llista d’ens sol·licitants admesos, annex 2: Proposta de llista d’ens sol·licitants
exclosos, annex 3: Llista d’ens sol·licitants que no han presentat tota la documentació
de la base reguladora 4.3).
6. Dins del termini de 10 dies hàbils fixat en el tràmit d’audiència, cap dels ens sol·licitats
relacionats als annexos han presentat al·legacions; nogensmenys, l’Ajuntament de
Riudoms sí que ha presentat documentació complementària a la que inicialment va
acompanyar amb la seva sol·licitud.
7. El 6 de febrer de 2017, la comissió de valoració, vist que dins el tràmit d’audiència cap
del ens sol·licitants ha presentat al·legacions, emet el preceptiu informe definitiu previst
a la base reguladora número 6.4 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig) en el
que es reitera en el contingut informes provisionals anteriorment emesos i inclou, dins la
Llista provisional d’ens proposats per a ser beneficiaris de les subvencions (Annex 1 de
l’informe), a l’Ajuntament de Riudoms, respecte del qual confirma la puntuació obtinguda
en l’informe provisional en ajustar-se la documentació presentada a l’establert a la base
reguladora número 4.3 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig). Finalment
l’informe posa de manifest que no s’ha elaborat cap llista de reserva en no haver-se
presentat més sol·licituds que hagin assolit la puntuació mínima prevista a l’Annex 2 de
les bases reguladores de la convocatòria.
FONAMENTS DE DRET
1. Aquest expedient de subvencions s’ha tramitat d’acord amb la RESOLUCIÓ
TES/1148/2017, 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 realització d’inversions per a l’execució
d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la
delegació en la Direcció de les facultats per a l’aprovació de la corresponent
convocatòria i per resoldre l’atorgament de les subvencions; la RESOLUCIÓ
TES/1486/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització
d’inversions per a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn
una zona urbana (ref. BDNS 351625); i la RESOLUCIÓ TES/1770/2017, de 20 de juliol,
per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de
l’Aigua pel qual es modifica una base de la línia de subvencions adreçades als ens locals
per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de protecció davant
avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució
TES/1448/2017, de 23 de maig, i es modifica la Resolució TES/1486/2017, de 14 de
juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
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competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució
d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.

2. L’article 6.4 de les bases reguladores (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig)
estableix que la Direcció de l’Àrea de Gestió del Medi, a proposta de l’informe definitiu
de la comissió de valoració, formula una proposta de resolució provisional de concessió
de 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 2 d’aquestes bases, degudament prioritzada en
funció de la puntuació obtinguda. Aquesta proposta s’ha de notificar als ens interessats
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, que substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
3. L’informe definitiu esmentat en aquesta base reguladora número 6.4 (RESOLUCIÓ
TES/1148/2017, de 23 de maig) ha estat emès per la comissió de valoració el 6 de febrer
de 2017 (fet número 7), l’annex del qual queda incorporat en aquesta proposta de
resolució provisional com a llista d’ens sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les
subvencions.
En conseqüència, vistos els anteriors fets i fonaments jurídics
PROPOSO PROVISIONALMENT, com a beneficiaris de les subvencions, als ens sol·licitants
que figuren a l’annex d’aquesta proposta de resolució, alhora que els informo que, de
conformitat amb la base reguladora número 6.5 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig),
els ens proposats han de notificar de forma telemàtica la seva acceptació en el termini màxim
de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquesta proposta. Un cop
transcorregut aquest termini sense que a l’Agència Catalana de l’Aigua s’hagi rebut l’esmentada
acceptació degudament signada per l’òrgan competent de l’ens beneficiari, s’entendrà que ha
desistit de la seva sol·licitud.
L’òrgan instructor

CPISR-1
Diego Moxó
Güell

Signat digitalment per
CPISR-1 Diego Moxó
Güell
Data: 2018.02.06
19:36:11 +01'00'

El director de l’Àrea de Gestió del Medi
Annex: Llista d’ens sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions
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Convocatòria TES/1486/2017, de 14 de juny
Annex
Llista d’ens sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions
Expedient

Ens

SV17000396

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

SV17000440

Ajuntament de Manlleu

SV17000441

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

SV17000444

Ajuntament de Cassà de la Selva

SV17000445

Ajuntament d'Amer

SV17000447

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

SV17000453

Ajuntament de Vallcebre

SV17000467

Ajuntament de les Masies de Roda

SV17000472
SV17000473
SV17000515
SV17000516
SV17000606
SV17000607

Ajuntament de Fontcoberta
Ajuntament de Serinyà
Ajuntament del Pla de Santa Maria
Ajuntament de Granera
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Calafell

SV17000612

Ajuntament de Terrassa

SV17000615
SV17000616

Ajuntament de Llançà
Ajuntament de Colera

SV17000619

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

SV17000620
SV17000621
SV17000624
SV17000625

Ajuntament d’Altafulla
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Ajuntament de Teià

SV17000627

Ajuntament de Riudoms

SV17000630

Ajuntament de Montornès del Vallès

SV17000632

Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

SV17000633

Ajuntament de Tordera

SV17000634

Ajuntament de Vilallonga de Ter

SV17000640

Ajuntament Sant Vicenç de Montalt

Actuació
Endegament obert T 500
(Riera Vilar/torrent Pedralta)
Millora capacitat desguàs amb ampliació secció llera en confluència amb Canal Industrial (Torrent Poquí)
Endegament marge dret amb mur. Nucli Bellamar
(Riera de Begues)
Endegament C/ Pla de l'Estany Tècniques bioenginyeria
(Torrent del Pas)
Millora i consolidació del talús. Escullera 80 m de longitud i fins a 6 m d’alçada, marge dret carrer Tres Rocs
(Riu Brugent)
Basses de laminació i embocadura a tram cobert
(Torrent de Can Cabassa)
Neteja runes i escullera en embocadura OF 1500 mm
(Torrent de les Falgueres)
Ampliació endegament cel obert
(Torrent Cases Noves)
Escullera talús marge esquerrre (Rec de Melianta)
Ampliació secció llera cel obert (Riu Serinyadell)
Soterrament amb tub 1500 mm (Barranc Tudores)
Endegament amb escullera (Torrent de la Font Xica)
Sorrer (Torrent de la Font /riera Cabrera)
Gabions (Riera de la Casa Nova de Segur)
150 m de mur d’escullera al marge esquerre a l’inici de l’estrep del pont de la BP-1503
(Riera de les Arenes)
Sorral (Rec de Boquer)
Correcció hidrològica amb barreres retenció sediments(Riera Molinar)
Reparació de 157 m de llera endegada amb escullera granítica i 4 travesses d’escullera al llit
(Riera Gironella)
Bassa laminació 35.000 m³ (Riera de la Rasa)
Escullerat integral tram 238 m al barri Immaculada(Barranc del Pedret)
72 m d'escullera per a protecció del nou pàrquing (Torrent del Corregó)
Cuneta, canal formigó sobreeixidor obra capçalera i bassa de laminació (Torrent de Sant Berger)
Endegament amb vas de laminació i prolongació endegament actual Ø 1500 mm en 20 m
(Barranc del Portal)
Estabilització talús M.E. amb troncs tipus Keiner (Riu Mogent)
Recreixement vertical en alçada de 60 cm del mur existent al tram del riu Brugent, de 101 m de longitud, que transcorre
paral·lelament al carrer Brugent, amb revegetació natural entre fileres de pedra, amb l’objectiu d’evitar la inundació del
carrer (Riu Brugent)
Excavació sediments llera i revegetació talussos (Riera Balmanya)
Tancament perimetral amb mur de formigó de 280 m de longitud, al llarg de les instal·lacions del Càmping Conca de Ter fins
aigua avall de la zona esportiva
Rehabilitació, reparació i adequació de la infraestructura d’endegament d’un tram de la riera del Balís
amb la reconstrucció de mur d’escullera Formació de travesses d’escullera com a elements dissipadors d’energia (Riera
Balís)

Puntuació

Pressupost actuació

Import elegible

Percentage sobre
import elegible

Subvenció
atorgada

70

400.068,76 €

400.068,76 €

70%

75

29.858,71 €

29.858,71 €

60%

280.048,13 €
17.915,22 €

80

342.045,72 €

342.045,72 €

60%

205.227,43 €
124.821,80 €

80

156.027,24 €

156.027,24 €

80%

60

99.869,36 €

99.869,36 €

80%

79.895,49 €

80

365.468,57 €

365.468,57 €

60%

219.281,14 €

50

10.901,59 €

10.901,59 €

80%

8.721,27 €

70

305.665,85 €

67.727,84 €

80%

54.182,27 €

70
80
60
70
50
70

73.697,58 €
82.572,97 €
87.139,91 €
25.659,39 €
12.542,79 €
79.060,63 €

73.697,58 €
82.572,97 €
75.772,90 €
25.659,39 €
12.542,79 €
79.060,63 €

80%
80%
80%
80%
80%
60%

59.958,06 €
66.058,37 €
60.618,32 €
20.527,51 €
10.034,23 €
47.436,38 €

65

357.194,87 €

353.917,86 €

60%

212.350,72 €

50
80

49.134,94 €
157.053,00 €

49.134,94 €
137.585,68 €

80%
80%

39.307,95 €
110.068,54 €

60

38.533,08 €

38.533,08 €

70%

26.973,15 €

70
50
50
70

365.887,36 €
24.200,00 €
52.029,89 €
76.876,35 €

365.887,36 €
24.200,00 €
52.029,89 €
76.876,35 €

70%
60%
80%
70%

256.121,15 €
14.520,00 €
41.623,91 €
53.813,44 €

50

77.114,98 €

77.114,98 €

70%

53.980,48 €

70

13.994,72 €

13.994,72 €

70%

9.796,30 €

60

15.741,04 €

15.741,04 €

80%

12.592,83 €

60

19.404,18 €

12.705,80 €

70%

8.894,06 €

55

160.189,26 €

160.189,26 €

80%

128.151,41 €

60

48.300,79 €

48.300,79 €

70%

33.810,55 €

