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

CBB

RESOLUCIÓ D’INADMISSIÓ de les sol·licituds 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 segons el previst a la base reguladora número 6.1 (RESOLUCIÓ
TES/1148/2017, de 23 de maig) i a l’apartat 5 de la convocatòria (RESOLUCIÓ
TES/1486/2017, de 14 de juny), 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), resultant que, de les 49 sol·licituds de
subvenció valorades, 7 no han assolit la puntuació mínima exigida a l’Annex 2 de la
RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig, 14 no s’ajusten a l’objecte de la subvenció
incomplint la base reguladora número 1 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig)
i en 1 sol·licitud no s’ha presentat tota la documentació prevista a la base reguladora
número 4.3 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig). La resta de sol·licituds
valorades, concretament 27, sí que han assolit la puntuació mínima exigida per l’Annex
2 de la 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 número 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 número 4.3).
6. Dins del termini de 10 dies hàbils fixat en el tràmit d’audiència, cap dels ens sol·licitants
relacionats als annexos han presentat al·legacions; nogensmenys, l’Ajuntament de
Riudoms sí que ha presentat documentació complementària que inicialment no va
acompanyar amb la seva sol·licitud, assolint també la puntuació mínima exigida a
l’Annex 2 de la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig.
7. El 6 de febrer de 2018, 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 dels 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.
8. El mateix 6 de febrer de 2018, el director de l’Àrea de Gestió del Medi, com a òrgan
instructor, vist l’informe emès per la comissió de valoració esmentat en el fet anterior, i
de conformitat amb la base reguladora número 6.4 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de
23 de maig), dicta una proposta de resolució provisional annexant la llista dels ens
sol·licitants proposats per ser beneficiaris de la subvenció; així mateix en dita proposta
estableix un termini de 10 dies hàbils, comptat des del dia següent a la seva publicació,
per tal que els ens sol·licitants relacionats a l’annex notifiquin de forma telemàtica la
seva acceptació, advertint-los que de no fer-ho se’ls tindrà per desistits de la seva
sol·licitud (base reguladora número 6.5 de la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de
maig). El 7 de febrer de 2018, es publica al tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat la proposta de resolució provisional amb el corresponent annex, havent-se
presentat per tots els ens sol·licitants proposats l’acceptació corresponent.
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9. L’11 de maig de 2018, el director de l’Àrea de Gestió del Medi, com a òrgan instructor, i
de conformitat amb la base reguladora número 6.5 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de
23 de maig), dicta una proposta de resolució en la que proposa al director de l’Agència
Catalana de l’Aigua que declari la inadmissió de 27 de les sol·licituds presentades per
tractar-se d’inversions realitzades fora dels districte de conca fluvial de Catalunya, per
no ajustar-se a l’objecte de la subvenció, per presentar-se fora de termini o per no assolir
la puntuació mínima exigida en la convocatòria (incompliment de la base reguladora
número 1 de la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig, de la base reguladora
número 6.1 de la mateixa Resolució en relació amb l’apartat 5 de la RESOLUCIÓ
TES/1486/2017, de 14 de juny, modificats per la RESOLUCIÓ TES1770/2017, de 20 de
juliol, i de l’Annex 2.2 de la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny).
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
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. La base reguladora número 6.5 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig) estableix
que després de la finalització del termini a què fa referència l’apartat anterior, 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 desistiment
de les sol·licituds. 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. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos
efectes.
3. Segons la base reguladora número 1 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig)
poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades al districte de conca fluvial de
Catalunya, del que resulta que les inversions realitzades fora d’aquest districte no són
subvencionables. A més a més, segons la mateixa base reguladora, l’actuació
subvencionada ha de tenir per objecte la protecció davant avingudes que beneficiïn una
zona urbana, no sent doncs subvencionables aquelles actuacions que no s’ajustin a
aquest objecte.
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4. Segons la base reguladora número 6.1 de la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de
maig, i l’apartat 5 de la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny, modificats per la
RESOLUCIÓ TES1770/2017, de 20 de juliol, el període per presentar sol·licituds
comença l’endemà de la publicació de la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny,
al Diari Oficial de la Generalitat i finalitza transcorreguts 3 mesos, no podent-se doncs
admetre les sol·licituds presentades fora d’aquest termini.
5. A més a més, l’Annex 2.2 de la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny, disposa
que la puntuació mínima que ha d’assolir una actuació per tal de poder-la escollir com a
beneficiaria és de 50 punts, no podent doncs tampoc ser beneficiàries aquelles
actuacions que no assoleixin aquesta puntuació.
En conseqüència, vistos els anteriors fets i fonaments jurídics
RESOLC
Declarar la inadmissió de les sol·licituds de subvenció que consten a l’Annex de la present
resolució.
El director de l’Agència Catalana de l’Aigua

CPISR-1 C
Jordi Agustí
Vergés

Signat digitalment
per CPISR-1 C Jordi
Agustí Vergés
Data: 2018.05.14
12:24:29 +02'00'

Jordi Agustí i Vergés
Annex: Llista d’ens sol·licitants declarats inadmesos.
Contra aquesta resolució que, d’acord amb el que disposa l’article 9.4. del Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició, davant el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de
l’Aigua, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva recepció (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 els jutjats contenciosos
administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la mateixa
(articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol), sense perjudici d’interposar qualsevol
altre recurs que es consideri oportú.
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Convocatòria TES/1486/2017, de 14 de juny
Annex
Llista d’ens sol·licitants inadmesos

Expedient

Ens

Actuació

SV17000398

Ajuntament d’Ullà

SV17000408

Ajuntament de Gallifa

SV17000442

Ajuntament de Cabrera d'Anoia

SV17000443

Ajuntament de Juià

SV17000446

Ajuntament de Vilajuïga

Neteja i manteniment llera (Rieres Vilajuïga i Quermençó)

SV17000448

Ajuntament de Vallirana

Cobertura en zona estacionament poliesportiu (Riera de Vallirana)

SV17000450

Ajuntament de la Llacuna

SV17000454

Ajuntament de Ger

SV17000457

Ajuntament de Sant Gregori

SV17000462

Ajuntament de Gironella

SV17000466

Ajuntament d'Òdena

SV17000513

Ajuntament de Gurb

SV17000514

Ajuntament de la Guingueta
d'Àneu

SV17000608

Ajuntament de Vilamalla

Neteja i manteniment llera (Rec Madral)
Protecció escullera marge dret a l'alçada del Pont de Carner
(Torrent del Mal Grau)
Protecció amb escullera camí Canaletes (Riu Anoia)
Endegament des de cruïlla C/ Església (Torrent de Vallboc)

Construcció mur protecció edifici per fer soterrani (Riera Seca)
Arranjament del torrent de les Valls al seu pas pel carrer del Reg
Escullera marge esquerre i pavimentació camí lateral (Torrent Vidal)
Rotonda Sud Antic Escorxador (Riu Llobregat)
Neteja i conservació de l’espai fluvial del torrent de Call Valls o de
Sant Miquel
Substitució 2 obres fàbrica carreteres (Torrent de l’Esperança)
Instal·lació d’estructures de retenció de sediments al barranc de
Lledetó per protecció d’avingudes al nucli de la Guingueta.
Pavimentació (Rec Sirvent)

Causa d’exclusió
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No assoleix la puntuació mínima requerida
(Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació
mínima: 50 – puntuació atorgada. 45)
No assoleix la puntuació mínima requerida
(Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació
mínima: 50 – puntuació atorgada. 40)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No assoleix la puntuació mínima requerida
(Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació
mínima: 50 – puntuació atorgada. 30)
Conca compartida
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No assoleix la puntuació mínima requerida
(Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació
mínima: 50 – puntuació atorgada. 40)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
Conca compartida
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No assoleix la puntuació mínima requerida
(Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació
mínima: 50 – puntuació atorgada. 45)
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Expedient

Ens

SV17000609

Ajuntament d'Argentona

SV17000610

Ajuntament del Port de la Selva

Actuació
Escullera semisoterrada per protegir erosió llit (Torrent Cirès)
Neteja i manteniment lleres (riera de Rubiés)
Donar continuïtat a l’itinerari de vianants del passeig fluvial entre
el tram de la Ronda Fluvià i el tram de la Ronda Paraires (Riu Fluvià)
Construcció de 4 dics de malla dinàmiques de tancament al torrent
Peguera. Estabilització de talussos amb 3 esculleres i rastrells de
fons (Torrent Peguera)
Adequació del Pla de la Serra d’ Alguaire pel control d’aigües
superficials per a la protecció d’avingudes d’aigua
Actuacions de protecció davant avingudes en benefici de la vila ,de
Bossòst
Ampliació endegament platja de Garbí amb calaix de formigó.
(Riera del Monestir)

SV17000611

Ajuntament d'Olot

SV17000617

Ajuntament de Cercs

SV17000618

Ajuntament d’ Alguaire

SV17000622

Ajuntament Bossòst

SV17000623

Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

SV17000626

Ajuntament de Celrà

Calaix formigó unint 2 trams canalitzats (Torrent c/ Germans Sàbat)

SV17000628

Ajuntament d'Alp

Memòria valorada per a l’execució d'una escullera de protecció del
camí paral·lel a la Ribera d’Alp en la trobada amb l'Avinguda de la
Molina

SV17000629

Ajuntament de Peralada

SV17000631

Ajuntament de Vilobí d'Onyar

SV17000643

Ajuntament de Ajuntament de
Foixà

SV17000677

Ajuntament de Sant Pere de
Ribes

Eliminació vegetació illa Vilanova de la Muga (riu Muga)
Sobreeixidor de la riera Grevalosa cap al riu Onyar paral·lel a la GI533 a l’alçada del polígon industrial l’ Empalme de secció de formigó
parabòlic de 3,5 m d’amplada i 3,5 m de fondària (Riera Grevalosa)
Reparació d'un tram de mota de protecció, amb escullera granítica de
400 a 800 kg de pes en el marge dret del riu Ter, de 42,5 m de
longitud i actualment trencat per l’avinguda de novembre de 2014,
amb l’objecte de protegir vies de comunicació de la zona
Naturalització i millora hidràulica del torrent de la Terrosa, al nucli de
les Roquetes

Causa d’exclusió
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No assoleix la puntuació mínima requerida
(Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació
mínima: 50 – puntuació atorgada. 30)
Conca compartida
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
Conca compartida
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
Conca compartida
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
No assoleix la puntuació mínima requerida
(Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació
mínima: 50 – puntuació atorgada. 45)
No s’ajusta a l’objecte de la convocatòria
(incompliment de la base reguladora núm. 1)
Sol·licitud presentada fora de termini
(incompliment de la base reguladora núm. 6.1 i de
l’apartat 5 de la Convocatòria)

