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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.

Pàgina 2 de 6

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

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.
Pàgina 4 de 6

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

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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