Proposta de resolució provisional d’atorgament de les subvencions de la convocatòria
de subvencions destinades 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/1470/2017, de 21 de juny, (DOGC NÚM. 7400
DE 28/06/2017)

El 28 de juny es va publicar la resolució TES/1470/2017 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.

El 23 de maig es va publicar la resolució TES/1149/2017, (DOGC NÚM. 7378 de 26/05/2017),
per la qual es feia públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua
pel qual s'aproven les bases d’aquesta línia de subvencions abans esmentada, 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.

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.

D’acord amb l’establert a la base 5 d’aquesta convocatòria, la Direcció de l’Àrea d’Abastament
d’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria,
atès l’informe de la comissió de valoració de data 12 de gener de 2018, integrada per
membres del personal de l'Àrea d'Abastament d'Aigua, ha de formular 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 pels ens que
hagin assolit la puntuació mínima prevista a l'annex 2 d'aquestes bases les bases,
degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda.

En aquest cas, no procedeix fer públic el llistat de reserva degut que tots els Ajuntaments que
s’han presentat i han complert amb els requisits de la convocatòria han entrat per puntuació al
llistat provisional de beneficiaris que figura a l’annex 1 d’aquesta proposta de resolució.

La dotació pressupostària de la convocatòria per l’any 2017 està degudament consignada
amb càrrec a la partida dels pressupostos de l'Agència Catalana de l'Aigua: capítol 4,
Transferències corrents, article 46, A ens locals i corporacions locals per a l'any 2017.

Per tot això,
PROPOSO
1.

Fer pública la llista provisional d’ens sol·licitants proposats com a beneficiaris de les
subvencions de la convocatòria de subvencions destinades 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/1470/2017, de 21 de
juny, que figura a l’annex 1.

2. Publicar aquesta proposta de resolució al 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 reguladora 5.2 de la RESOLUCIÓ TES/1149/2017,
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'aquesta línia de subvencions i d’acord
amb l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
3. Els ens proposats per ser beneficiaris disposen d’un termini màxim de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta proposta de resolució provisional al Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per manifestar la seva
acceptació. Un cop transcorregut aquest termini sense que a l’Agència s’hagi rebut
l’esmentada acceptació, degudament signada per l’òrgan competent de l’ajuntament
beneficiari, s’ha d’entendre que aquest ha desistit de la sol·licitud.
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Convocatòria 2017
Annex 1
Llista d’ens proposats com a beneficiaris

Núm.
expedient

Ens sol·licitant

Tipus
Puntuació
d'actuació obtinguda

Import
sol·licitat
(sense IVA)

Import
subvencionat

OBRA

65

32.955,76 €

13.819,28 €

SV17000395 MEDIONA

CUBES

30

8.260,00 €

4.130,00 €

SV17000397 CASTELLOLÍ

CUBES

40

4.608,00 €

2.304,00 €

SV17000399 ARGENÇOLA

OBRA

30

2.126,53 €

1.063,27 €

SV17000400 LA BISBAL DEL PENEDÈS

CUBES

30

7.052,50 €

3.526,25 €

SV17000402 MAÇANET DE LA SELVA

CUBES

45

17.850,00 €

8.925,00 €

OBRA

45

4.708,11 €

1.945,50 €

SV17000405 ARTESA DE SEGRE

CUBES

30

275,00 €

41,25 €

SV17000406 PILES

CUBES

40

380,00 €

190,00 €

SV17000407 PONTILS

CUBES

30

200,00 €

100,00 €

SV17000409 OLIVELLA

CUBES

30

5.375,00 €

2.066,12 €

SV17000422 MONISTROL DE MONTSERRAT

OBRA

55

7.357,23 €

- €

SV17000424 FONTANALS DE CERDANYA

OBRA

40

8.198,84 €

4.099,42 €

CUBES

0

2.355,00 €

1.117,50 €

SV17000394 CASTELLVÍ DE LA MARCA

SV17000403 FORALLAC

SV17000428 CATLLAR

