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MJL
RESOLUCIÓ declarant el desistiment 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.
6. El 30 de gener de 2018 s’emet la proposta de resolució provisional, d’acord amb el punt
5.3 de les bases reguladores i el mateix dia es publicada a l’e-Tauler de la Generalitat
de Catalunya, on, d’acord amb el punt 5.4 de les bases reguladores, s’atorga un termini
de deu dies hàbils per a l’acceptació expressa de la subvenció, el qual ja ha finalitzat.
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7. El 16 de febrer de 2018 el director de l’Àrea de Gestió del Medi va proposar al director
de l’Agència Catalana de l’Aigua el desistiment de les sol·licituds presentades, de
conformitat amb el punt 5.5 de les bases reguladores.

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.
Segon. Atès que el punt 5.3 de les bases reguladores preveu que si l’Agència Catalana de
l’Aigua considera que alguna sol·licitud de subvenció no compleix amb els requisits
que assenyala la base 3, ha de requerir a l’interessat per tal que esmeni les mancances
en un termini de deu dies amb indicació, que, en cas contrari, la sol·licitud es té per
desistida.
Tercer. Atès el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, en concordança amb l’article 23.5 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, conforme els quals, en cas que la
persona interessada no presenti la documentació requerida per a esmenar els
defectes de la seva sol·licitud inicial, es considerarà que desisteix de la seva petició.
Atès que el punt 5.5 de les bases reguladores estableix que després de la finalització
del termini establert al punt 5.4, 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.
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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 16 de
febrer de 2018, 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
Declarar el desistiment de les sol·licituds de subvenció que consten a l’Annex de la present
resolució.
CPISR-1 C
Jordi Agustí
Vergés

Signat digitalment per
CPISR-1 C Jordi Agustí
Vergés
Data: 2018.02.16
16:44:59 +01'00'

El Director

Annex : Relació de les sol·licituds de subvenció que es resol declarar el desistiment

•

Ajuntament de Torrelles de Foix (expedient SV17000635)

•

Ajuntament de Besalú (expedient SV17000636)

•

Ajuntament de Bigues i Riells (expedient SV17000638)

•

Ajuntament de la Llagosta (expedient SV170000639).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d’acord amb el que disposa
l’article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d’UN MES, comptador
a partir de l’endemà de la notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques), o directament recurs
contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del Contenciós Administratiu dins del
termini de DOS MESOS comptadors des de l’endemà de la notificació (article 45 i següents de
la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa), sense perjudici que
interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

