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Resolució d’inadmissió o desistiment de les sol·licituds de subvenció de la
convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització
d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la
instal·lació de comptadors, feta pública per Resolució TES/1702/2017, de 28 de
juny.

Mitjançat Resolució TES/1145/2017, de 23 de maig, (DOGC NÚM. 7378 de 26/05/2017)
es va fer 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 la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb
la instal·lació de comptadors, i la delegació en la Direcció de les facultats per a
l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les
subvencions.
Mitjançant Resolució TES/1702/2017, de 28 de juny, (DOGC NÚM. 7414 de 18/07/2017)
es va fer pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a
la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors,
durant el període comprès entre l'1 de gener de 2017 i l'1 de novembre de 2018.
És d’aplicació el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de
Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica, regula en el seu
capítol 3 el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
El dia 25 de gener de 2018 es va publicar en el tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional d’atorgament de les
subvencions dictada el 17 de gener de 2018.
La Direcció de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és
l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria, de conformitat amb l’establert en la base 6
d’aquesta convocatòria, el 22 de febrer de 2018

RESOL
1.
.
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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 pel
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició, davant el director de l’Agència Catalana de l'Aigua, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant del
corresponent jutjat contenciós administratiu en un termini de dos mesos a comptar a partir
de l'endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei
29/1988, de 13 de juliol, reguladora la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Convocatòria TES/1702/2017, de 28 de juny
Annex 1
Llista d’inadmissions i desistiments
Expedient

Ens

Actuació

SV17000502

Ajuntament d'Artesa de Segre

Memòria valorada per a la instal·lació d'un analitzador de clor en continu i dos sistemes de telecontrol al terme municipal
d'Artesa de Segre

SV17000582

Ajuntament de Bàscara

Document tècnic d’instal·lació de comptadors volumètrics en alta a l'abastament de Bàscara

SV17000559

Ajuntament de Bellcaire d'Empordà

Comptador sectorial amb alta per nuclis d'Ovelleria i Sobrestany de Torroella de Montgrí abastats des de Bellcaire
d'Empordà

SV17000418

Ajuntament de Bigues i Riells

Instal·lació del comptador i el telecontrol a la compra en alta d'ATLL a Bigues i Riells

SV17000602

Ajuntament de Boadella i les Escaules

Document tècnic de millores a les instal·lacions en alta de Boadella i les Escaules

SV17000597

Ajuntament de Botarell

Instal·lació de comptadors als pous de subministrament d'aigua al municipi de Botarell

SV17000586

Ajuntament de Cadaqués

Millora del control dels cabals subministrats en alta amb la instal·lació de comptadors a Cadaqués

SV17000592

Ajuntament de Camarasa

Mesura de cabals captats i subministrats a Camarasa

SV17000540

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Instal·lació de comptadors de sortida al dipòsit del Vilar de Castellbell i el Vilar

SV17000526

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós

Muntatge d'un centre de control de la xarxa d'abastament municipal a la Seu de l'Ajuntament de Castellfollit de Riubregós
(Anoia)

SV17000417

Ajuntament de Castelló de Farfanya

Nou comptador en dipòsit municipal a Castelló de Farfanya

SV17000560

Ajuntament de Cornudella de Montsant

Instal·lació de comptadors a la xarxa en alta d'aigua

SV17000599

Ajuntament de Figueres

Instal·lació de comptadors per completar el control de l'aigua posada en marxa al municipi de Figueres

SV17000613

Ajuntament de Fontcoberta

Document tècnic de millores de les instal·lacions en alta de l'abastament de Fontcoberta

SV17000541

Ajuntament de la Pobla de Segur

Instal·lació i telecontrol dels cabalímetres en alta

SV17000580

Ajuntament de la Portella

Instal·lació de comptadors al nou dipòsit d'aigua potable de La Portella

SV17000595

Ajuntament de la Riba

Instal·lació de comptador en alta

SV17000528

Ajuntament de la Vansa i Fórnols

Obra Instal·lació de comptadors en alta als dipòsits d'aigua potable

SV17000495

Ajuntament de Llambilles

Instal·lació de comptador volumètric en alta a l'abastament d'aigua potable a Llambilles

SV17000593

Ajuntament de Lloret de Mar

Millora del control dels cabals subministrats en alta amb la instal·lació de comptadors a Lloret de Mar

SV17000551

Ajuntament de Martorelles

Instal·lació del telecontrol i del comptador del subsector del Polígon Industrial de Martorelles
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SV17000568

Ajuntament de Perafita

Control del cabal del sistema d'abastament en alta.

SV17000475

Ajuntament de Roda de Ter

Millora del control dels cabals subministrats en alta amb la instal·lació de comptadors

SV17000641

Ajuntament de Rupià

Document tècnic de millora de les instal·lacions en alta a l'abastament d'aigua potable de Rupià

SV17000596

Ajuntament de Sabadell

Mesura i telecontrol de cabals de Sabadell

SV17000588

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Control dels cabals del sistema d'abastament en alta

SV17000436

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Reparacions de les instal·lacions dels dipòsits d'aigua al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí

SV17000591

Ajuntament de Sant Quirze de Besora

Memòria Valorada per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, a la xarxa
municipal d'aigua potable de Sant Quirze de Besora

SV17000425

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

Instal·lació del telecontrol i el control de l'aigua captada al pantà i al pou del Faig de Sant Quirze Safaja

SV17000524

Ajuntament de Sentmenat

Instal·lació d'un comptador a la sortida de la impulsió del dipòsit de 3.000 m 3

SV17000590

Ajuntament de Torres de Segre

Instal·lació de sistema de telelectura en comptador a la captació del Cana de Serós i instal·lació de comptador en la nova
captació del Canal de Pinyana

SV17000594

Ajuntament de Vilamacolum

Document tècnic instal·lació de comptadors volumètrics en alta a l'abastament de Vilamacolum.

SV17000437

Ajuntament del Morell

Control d’aigua d’abastament municipal
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