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

Resolució d’inadmissió o desistiment d’atorgament de les subvencions de la
convocatòria de subvencions destinada a cofinançar les despeses extraordinàries
realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum
domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions
d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de
potabilitat o mancança d’aigua,, feta pública per RESOLUCIÓ TES/2455/2016, D’ 11
D’OCTUBRE, (DOGC NÚM. 7241 DE 7/11/2016)
Mitjançat RESOLUCIÓ TES/2455/2016, d’11 d’octubre, (DOGC NÚM. 7241 de 7/11/2016),
destinada a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades
pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per
l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera
immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua, corresponents al període comprès
entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.
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 7 de juliol de 2017 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
5 de juliol de 2017.
La Direcció de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua de conformitat
amb l’establert en la base 5.4 d’aquesta convocatòria, examinades les sol·licituds
presentades, les acceptacions degudament signades rebudes, les comprovacions realitzades,
l'informe de la comissió de valoració i la proposta provisional de concessió de les subvencions,
el 26 de juliol de 2017 va formular una proposta de resolució d’inadmissió o desistiment de les
sol·licituds que no van complir amb els requisits de la convocatòria.
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Per tot això, el Director de l’Agència Catalana de l'Aigua
RESOL
1. Declarar la inadmissió de les sol·licituds de subvenció que figuren en l’annex 1 de la
present Resolució d’acord amb les bases de la convocatòria.
2. Publicar aquesta resolució en el tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes,
d’acord amb la base 5.5 de la convocatòria i l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El Director
digitalment
CPISR-1 C Signat
per CPISR-1 C Jordi
Jordi Agustí Agustí Vergés
Data: 2017.07.27
Vergés
14:32:47 +02'00'

Jordi Agustí Vergés

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del Consell
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en un termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la notificació, de conformitat amb l'article 123 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 de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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Convocatòria 2016
Annex 1
Llista d’inadmissions i desistiments

Núm. expedient
SV17000035
SV17000030
SV17000008

Ens sol·licitant
Ajuntament d’Isona i Conca Dellà
Ajuntament de la Selva del Camp
Ajuntament de Riera de Montsant

Tipus d'actuació
OBRES
OBRES
OBRES

Estat
INADMISSIÓ
INADMISSIÓ
INADMISSIÓ

Motiu
INCOMPLIMENT BASE 1.2
INCOMPLIMENT BASE 1.2
INCOMPLIMENT BASE 1.2

