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RESOLUCIÓ D’ENCÀRREC A FORESTAL CATALANA, SA, EN LA SEVA CONDICIÓ DE
MITJÀ PROPI DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A L’EXECUCIÓ DELS
TREBALLS PREVIS A LA ELABORACIÓ DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES 2018 – 2019
I. Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té assumides les funcions de planificació
hidrològica en les conques compreses íntegrament en el territori de Catalunya, d’acord amb
el que preveuen els articles 4 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Així mateix, i d’acord amb l’article 3 lletra i) del Decret 380/2006, de 10 d’octubre del
Reglament de la planificació hidrològica, un dels objectius de la planificació hidrològica del
Districte de la Conca Fluvial de Catalunya (DCFC) és el de vetllar per la conservació i
manteniment de la xarxa fluvial catalana i pels ecosistemes vinculats al medi hídric.
Així, amb caràcter general, les actuacions de manteniment i conservació de lleres han de
respondre als objectius de la planificació, per tal de poder assignar els recursos econòmics
necessaris.
II. Que de conformitat amb l’article 9.2.j) del Reglament esmentat, un dels continguts del
Programa de mesures (PdM) aprovat per l’Acord de Govern GOV/1/20171, de 3 de gener de
2017, és la prevenció i defensa contra les inundacions. En concret, el PdM preveu al seu
capítol 5_ “Mesures per a la millora de la qualitat física i biològica del medi” i al capítol 8_
“Mesures de prevenció i defensa contra les inundacions”, l’execució d’actuacions per al
manteniment de la capacitat de desguàs de les lleres públiques com a mesura estructural
orientada a la millora de la funcionalitat hidràulica dels cursos fluvials.
III. Que en data de 3 d’agost de 2017 es publica l’Acord2 de Govern GOV/118/2017, pel qual
s’aprova el Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació
del districte de conca fluvial de Catalunya (PMH). Aquest Programa integra les mesures de
l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) que
pertoca impusar a l’ACA durant el període 2016 – 2021 per a donar compliment a la directiva
d’inundacions i inclou, entre d’altres, la elaboració del Programa de manteniment i
conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya (mesura ES100.13.04.02).
IV. Amb la finalitat de concretar les actuacions que formaran part del Programa de
manteniment i conservació de lleres 2018-2019, en data de 20 de desembre de 2017 l’ACA
insta als ens locals a què, abans del 2 de febrer de 2018 (inclòs), sol·licitin la seva adscripció
al programa mitjançant la complementació d’un formulari i la presentació d’una sèrie de
documentació.
V. Que, tal i com estableix l’article 79 c) del capítol XII_”Règim econòmico financer” de les
determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
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(PGDCGC), aprovat per l’Acord de Govern GOV/1/2017, de 3 de gener de 2017, les
actuacions de manteniment i conservació de lleres poden ser finançades fins al 100% a
càrrec dels pressupostos de l’Agència Catalana de l’Aigua.
VI. Atès que de conformitat amb els Estatuts de Forestal Catalana, S.A., aprovats per Acord 3
de Govern dels dies 19 i 22 de desembre de 1987 i modificats per Acord GOV/139/20114,
d’11 d’octubre de 2011, i posterior modificació per Acord GOV/71/20135, de 28 de maig de
2013, Forestal Catalana, S.A. és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya en
forma de societat mercantil anònima que té la condició de mitjà propi instrumental i servei
tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dels ens i entitats que hi estan
vinculats, així com de les entitats que integren l’Administració local a Catalunya, i dels ens i
entitats que hi estan vinculats, els quals tenen la consideració de poders adjudicadors.
Forestal Catalana, S.A. porta a terme, entre d’altres, actuacions relacionades amb els
treballs de manteniment i desenvolupament de programes de preservació i conservació del
medi natural i associats a la prevenció i lluita contra riscos naturals, essent en el marc
d’aquests objectius que s’ha d’incardinar la present resolució d’encàrrec.
VII. Vist l’article 32 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP),
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, conforme es regulen els encàrrecs dels
poders adjudicadors a mitjans propis personificats i els requisits que ha de complir l’encàrrec
per no tenir la consideració de contracte i atenent els requisits previstos a l’article 63.6 de la
mateixa Llei que regula el contingut de la informació que s’ha de publicar relativa als
encàrrecs a mitjans propis.
VIII. Atès que els treballs proposats són necessaris per a la elaboració del Programa de
manteniment i conservació de lleres públiques del districte de conca fluvial de Catalunya
2018 – 2019 previst a l’Avantprojecte de pressupost de l’ACA per al 2018 i al Pla econòmic i
financer 2018-2021, ambdós aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA a la sessió
celebrada el 24 d’octubre de 2017.
IX. Atès que a l’expedient consta certificat d’existència de crèdit per a la tramitació de la
despesa per a l’any 2018 i informe jurídic favorable de 24 de maig de 2018.
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 4 de
juny 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:
1. Encarregar a Forestal Catalana, S.A., en la condició que ostenta de mitjà propi de
l’Agència Catalana de l’Aigua, els treballs associats a la valoració de la
documentació presentada pels ens locals per a sol·licitar la seva adscripció al
Programa de manteniment i conservació de lleres 2018-2019.
2. Publicar la resolució al tauler electrònic de la Generalitat, al web de l’Agència
Catalana i a la Plataforma de Contractació.
3. Supeditar l’execució dels treballs encarregats a les condicions següents:
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Els treballs encomanats es troben associats a la caracterització tècnica presentada pels ens
locals per a sol·licitar la seva adscripció al Programa de manteniment i conservació de lleres
2018-2019, incloent la realització de visites sobre el terreny per a documentar gràficament
les sol·licituds rebudes i la identificació dels aspectes i/o condicionants a tenir en compte
durant la seva execució.
En concret, caldrà visitar els àmbits que es relacionen a l’annex 2 i, la elaboració de la fitxa
qualitativa inclosa a l’annex 3 del document.
Segona.- Compromisos de les parts
L’Agència Catalana de l’Aigua acordarà els barems a tenir en compte per a la valoració
qualitativa de les sol·licituds presentades.
Forestal Catalana, S.A. podrà contractar per compte propi i en els termes previstos a l’article
32.7 de la Llei de contractes del sector públic els efectius necessaris per dur a terme la
presetació encarregada, amb la limitació que l’import de la prestació parcial que Forestal
Catalana, SA pugui contractar no pot exedir del 50 % de la quantia de l’encàrrec.En
aquestes contractacions, Forestal Catalana, S.A. tindrà en consideració l’existència
d’empreses d’inserció de discapacitats i altres col·lectius d’economia social.
Tercera.- Mesures de seguretat a adoptar per Forestal Catalana, SA en l’execució de
les actuacions
Forestal Catalana, S.A. donarà compliment a la legislació sectorial sobre prevenció de riscos
laborals i a les disposicions legals que se’n derivin i que la despleguin, així com a aquella
legislació derivada de les activitats a realitzar.
Forestal Catalana, S.A. donarà compliment a la legislació sectorial sobre prevenció de riscos
laborals i a les disposicions legals que se’n derivin i que la despleguin, així com a aquella
legislació derivada de les activitats a realitzar. Forestal Catalana, S.A. assegurarà la correcta
aplicació d’aquesta legislació per part de qualsevol persona implicada en aquest treballs,
personal propi i/o subcontractat.
Forestal Catalana atendrà també qualsevol requisit o criteri preventiu establert per l’ACA.
Quarta.- Finançament
El finançament de les actuacions previstes en aquest encàrrec serà al 100% a càrrec de
l’ACA.
La partida pressupostària de l’Agència que autoritza la despesa en l’exercici 2018 és la
corresponent al capítol II de l’aplicació pressupostària 251.0002 dels pressupostos de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Cinquena.- Calendari de pagaments
L’ACA liquidarà a Forestal Catalana, S.A. els imports certificats, prèvia validació de la
documentació tècnica per les Demarcacions Territorials del Llobregat-Foix i Tordera-Besòs,
en un termini de 30 dies naturals.
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Sisena.- Responsabilitat civil
Forestal Catalana, S.A. aporta una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb una
Companyia d'Assegurances de reconeguda solvència, annexada a la present resolució
(annex 1), que cobreix tots els riscos, contractuals i extracontractuals, inclosos accidents
laborals derivats de l’execució de les actuacions objecte de la present resolució d’encàrrec
que se li encomanen, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de responsabilitat i
assegurances.
Setena.- Seguiment de les actuacions
Es crearà un grup de treball per al seguiment de l’execució de la resolució, especialment les
d’interpretació i resolució dels problemes que puguin plantejar-se, que estarà formada per un
representant del Departament de Planificació i Ordenació de l’Espai Fluvial, i per un
representant de les Demarcacions Territorials Llobregat-Foix i Tordera-Besòs, tots dos, de
l’ACA, i pel Director de Projectes i l’Enginyer de Forestal Catalana, S.A. en representació
d’aquesta.
Vuitena.- Vigència de l’encàrrec
Aquest encàrrec de gestió tindrà vigència fins a 30 de juny de 2018.

ANNEX 1:

PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

ANNEX 2:

ÀMBIT TERRITORIAL

ANNEX 3:

FITXA VALORATIVA PER ÀMBIT VISITAT
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