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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció
El capítol V del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de
Catalunya per al període 2016-2021, aprovat per l'Acord GOV/1/2017, de 3 de gener, que
conté les mesures relatives a la millora de la qualitat física i biològica del medi, inclou entre
altres mesures l'impuls d'un règim de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i les
entitats locals perquè esdevinguin gestores dels embassaments d'acord amb els plans
d'usos, instrument necessari per a la prevenció i control de les espècies invasores
aquàtiques.
La disposició addicional divuitena del text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que en
l'àmbit del Districte de conca fluvial de Catalunya, els ens locals o les agrupacions d'ens
locals poden assumir amb caràcter preferent l'explotació dels serveis i les activitats de
lleure que es puguin establir al domini públic hidràulic i a les zones de servitud i de policia
dels embassaments en lleres públiques i que per a l'explotació d'aquests serveis i activitats
cal redactar un pla d'usos amb un contingut mínim fixat per la Direcció de l'Agència
Catalana de l'Aigua. Aquest contingut mínim es va fixar mitjançant la Resolució del director
de l'Agència Catalana de l'Aigua de 27 de març de 2015.
El 26 de juliol de 2017 es publica al BOP de la província de Lleida, número 144, l’edicte
d’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l’Espai natural de l’embassament de
Sant Ponç, aprovada inicialment per l’ajuntament de Clariana de Cardener.
El 18 de maig de 2018 es publica al BOP de la província de Lleida, número 96, l’edicte
d’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l’Espai natural de l’embassament de
Sant Ponç, aprovada inicialment per l’ajuntament d’Olius.
El 14 d’agost de 2017 es publica al BOP de la província de Lleida, número 157, l’edicte
d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’Espai natural de l’embassament de Sant

Ponç en l’àmbit corresponent al municipi de Navès, aprovada inicialment per l’ajuntament
de Navès.
Aquestes ordenances tenen com a principal objectiu la regulació detallada de l’ús públic,
és a dir, de l’ordenació de la freqüentació i dels usos i activitats vinculades a l’ús social dins
l’àmbit de l’Espai natural de l’embassament de Sant Ponç i com a objectiu genèric
l’establiment de les garanties necessàries per assegurar la conservació del patrimoni
natural i cultural, així com l’exercici de les activitats econòmiques admeses i dels drets
derivats de la propietat, i fer possible, alhora, les activitats de lleure que siguin
compatibles en l’àmbit. Aquest objectiu es justifica també en la idea de civisme,
convivència i respecte al patrimoni local.
La disposició addicional tercera d’aquestes ordenances establien un termini de 18 mesos,
des de la seva entrada en vigor, per a la redacció d’un pla d’usos, conjunt amb els altres
ens locals afectats per l’àmbit de l’embassament, per a explotar els serveis i activitats de
lleure de l’embassament de Sant Ponç d’acord amb el contingut mínim establert per
l’Agència Catalana de l’Aigua, que haurà de contemplar la delimitació de l’espai propietat
de l’ACA.
És dins d’aquest compromís i de la disposició addicional divuitena del text refós de la
legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, que es considera bàsica la REDACCIÓ DELS PLANS D'USOS RECREATIUS DEL
EMBASSAMENTS DE LA LLOSA DEL CAVALL I DE SANT PONÇ, UBICATS A LA CONCA DEL
LLOBREGAT – CARDENER.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució
El 8 de gener de 2020, el Consell comarcal del Solsonès va sol·licitar davant
l’Agència de l’Aigua de Catalunya dues subvencions dins de la RESOLUCIÓ
TES/2904/2019, de 16 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per
sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius
d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de
Catalunya (ref. BDNS 480734), per a la redacció dels plans d’usos recreatius dels
embassaments de la comarca del Solsonès: embassament de Sant Ponç i
embassament de la Llosa del Cavall per un import total de seixanta-tres mil euros
(63.000,00 €), essent l’import total de redacció de vuitanta-quatre mil set-cents
euros (84.700,00 €) IVA inclòs.
El dia 29 de maig de 2020, el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua signa la
resolució definitiva de les sol·licituds de subvenció d'acord amb la Resolució
TES/2904/2019, de 16 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per
sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius

d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de
Catalunya (ref. BDNS 480734), atorgant al Consell Comarcal del Solsonès una
subvenció de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) per a la redacció dels plans
d’usos recreatius dels embassaments de la comarca del Solsonès: embassament de
Sant Ponç i embassament de la Llosa del Cavall, la qual va ser comunicada al
Consell Comarcal del Solsonès el dia 29 de maig de 2020, a través del tauler
d’anuncis de ka seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
El punt 1.5 de la RESOLUCIÓ TES/2659/2018, de 13 de novembre, 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 reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals
per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius
d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de
Catalunya, fixa que el termini màxim per executar i justificar les actuacions objecte
de subvenció serà de 24 mesos, a partir de la data de signatura de la resolució
d’atorgament.
Així doncs s’estableix el dia 29 de maig de 2022 com a data límit per a executar i
justificar les actuacions objecte de contractació.
b. Marc normatiu
La necessitat i idoneïtat d’aquest contracte ve regulat pels articles 28 i 116 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El tipus de procediment ve regulat per l’article 159, en relació amb l’article 19, de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
Capítol V del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de la conca fluvial
de Catalunya per al període 2016-2021, aprovat per l'Acord GOV/1/2017, de 3 de
gener, que conté les mesures relatives a la millora de la qualitat física i biològica
del medi.

3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la contractació del serveis per a la “REDACCIÓ DELS
PLANS D’USOS RECREATIUS DELS EMBASSAMENTS SITUATS EN LLERES PÚBLIQUES
DE LA CONCA DEL LLOBREGAT – CARDENER: EMBASSAMENT DE SANT PONÇ I
EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL CAVALL (COMARCA DEL SOLSONÈS)”

4. Anàlisi Tècnica
a. Consideracions tècniques i requeriments
L’objectiu principal d’aquest contracte és la “REDACCIÓ DELS PLANS D’USOS
RECREATIUS DELS EMBASSAMENTS SITUATS EN LLERES PÚBLIQUES DE LA CONCA
DEL LLOBREGAT – CARDENER: EMBASSAMENT DE SANT PONÇ I EMBASSAMENT DE
LA LLOSA DEL CAVALL (COMARCA DEL SOLSONÈS)” i els cursos fluvials del
Cardener i l’Aigua de Valls en els seus trams superiors més propers a
l’embassament de la Llosa el Cavall.
El pla d’usos objecte de redacció s’adequarà al contingut mínim descrit a la l’Annex
1 de RESOLUCIÓ TES/2659/2018, de 13 de novembre, 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 reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals
per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius
d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de
Catalunya, 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; donant
conformitat a la Resolució del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 27 de
març de 2015, relativa als plans d'usos sobre serveis i activitats de lleure dels
embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de
Catalunya.
El contingut mínim serà el següent:
DOCUMENT 1. MEMÒRIA
1. Introducció: marc normatiu
2. Objecte
3. Àmbit territorial. Espais naturals a la zona
3.1 Situació
3.2 Interès biològic
3.3 Hàbitats d’interès comunitaris (HIC)
3.4 Flora
3.5 Fauna
3.6 Factors de pressió
3.7 Índex de conservació
3.8 Directrius de gestió
3.8.1 Gestió per a la conservació
3.8.2 Gestió per a la promoció en l’àmbit del turisme de
natura
4. Descripció i anàlisis de l'embassament

4.1 Descripció
4.2 Construccions i usos preexistents: clubs esportius
4.3 Demanda social d'activitats lúdiques: Relació de proves
esportives o altres activitats lúdiques anuals a l'embassament
4.4 Informació urbanística de la zona i normativa municipal amb
incidència a la zona
4.5 Altres usos
5. Proposta d'ordenació d'usos i activitats a l'embassament d'acord amb
la zonificació aprovada per l'Agència Catalana de l'Aigua
5.0 Normativa i propostes prèvies: Estudi de l’ACA any 2004 i altres
existents.
5.1 Zona de seguretat de la presa o zones de protecció especial o
d'especial restricció per raons de seguretat. Proposta
d'abalisament.
5.2 Ús recreatiu (activitats de tipus recreatiu a l'entorn de
l'embassament: zona de natació i banys amb proposta
d'abalisament, senders, miradors, observatoris ... )
5.3 Ús esportiu (zones per a fer activitats esportives: esports
terrestres i de muntanya, esports aquàtics: rem , vela, motor,
piragüisme, esquí aquàtic, triatló, pesca ... )
5.4 Actuacions dotacionals.
5.5 Zona per a la restauració del medi: neteja de marges i riberes,
restauracions.
5.6 Zona per a hidroavions per a prevenció d'incendis. Proposta
d'abalisament
5.7 Altres: zones de pastures per motius mediambientals.
6. Actuacions de control
7. Àmbit temporal del Pla
8. Actuacions de manteniment de les instal·lacions
9. Pla de seguretat
ANNEX I: RESOLUCIÓ TES/2543/2014,
ANNEX II: Declaració responsable de navegació i flotació a les Conques
Internes de Catalunya. Instruccions i requisits
ANNEX III: Protocol de neteja i desinfecció
DOCUMENT 2. PLÀNOLS
DOCUMENT 3. FITXES DE LES NOVES ACTUACIONS PROPOSADES

El personal, en cada fase de redacció del document, serà l'idoni en titulació i
experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.

5. Insuficiència de mitjans
Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), quan
es faci necessari celebrar un contracte de serveis, prèviament s'haurà de justificar
adequadament en l'expedient la insuficiència de mitjans.
a. . Insuficiència de mitjans personals
La redacció dels plans d’usos recreatius dels embassaments situats en lleres
públiques de la conca del Llobregat – Cardener: embassament de Sant Ponç i
embassament de la Llosa del Cavall (comarca del Solsonès) i el conjunt de treballs
que es derivaran de la seva implantació i desenvolupament, implica un nivell
d’especialització i coneixement, no habituals en el personal tècnic del Consell
Comarcal del Solsonès, donat que és necessària la intervenció d’un equip
multidisciplinari amb coneixements de gestió del medi hídrid, espais naturals,
hàbitats, activitats aquàtiques, dret mediambiental, economia, processos
participatius i comunicació, entre d’altres.
El volum de treball que requereix el desenvolupament del contracte, en particular
el treball de camp, impossibilita la seva prestació per part del personal del Consell
Comarcal del Solsonès, ja que es poden veure menyscabades les funcions pròpies
d’aquets, i més si tenim en compte que la plantilla del personal del Consell
Comarcal, que podria atendre les funcions que requereix el servei, està format per
un sol tècnic.
b. Benefici d’externalitzar la prestació del servei
La disponibilitat d’una empresa de serveis externa, suposa les següents
avantatges:
•
•
•
•
•
•

Disposar d’equips tècnics i humans pluridisciplinari i altament especialitzat.
Resolució d’incidències.
Garantir un elevat nivell de qualitat del servei.
Optimització del temps i dels recursos.
Aportació de coneixement i d’experiències en la prestació de serveis de
temàtica similar.
Millorar la coordinació entre les diferents administracions públiques que
intervenen i entre aquestes i el sector privat.

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el
qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, de conformitat amb
l’article 159 de la LCSP, ja que el valor estimat del contracte és inferior a 139.000
euros i els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, no superen
el vint-i-cinc per cent del total.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
b. Qualificació del contracte
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord
amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE.

c. Anàlisi d'execució per lots
La naturalesa del contracte permet la seva divisió en lots, segons el punt 3 de
l’Article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
LOT 1: REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE L’EMBASSAMENT DE SANT
PONÇ, SITUAT A LA CONCA DEL LLOBREGAT – CARDENER: (COMARCA DEL
SOLSONÈS)”
LOT 2: REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA
DEL CAVALL, SITUAT A LA CONCA DEL LLOBREGAT – CARDENER: (COMARCA DEL
SOLSONÈS)”
d. Durada
El termini per a la “REDACCIÓ DELS PLANS D’USOS RECREATIUS DELS
EMBASSAMENTS SITUATS EN LLERES PÚBLIQUES DE LA CONCA DEL LLOBREGAT –
CARDENER: EMBASSAMENT DE SANT PONÇ I EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL
CAVALL (COMARCA DEL SOLSONÈS)”, objecte de contracte serà de d’un (1) any.
Aquest termini començarà a comptar a partir de la signatura del contracte o de la
data que es disposi en aquest.

7. Anàlisi Econòmica

a. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació del contracte, per a la prestació del servei redacció
dels plans d’usos recreatius dels embassaments situats en lleres públiques de la
conca del Llobregat – Cardener: embassament de Sant Ponç i embassament de la
Llosa del Cavall (comarca del Solsonès) és de VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS
EUROS (84.700,00 €): SETANTA MIL EUROS (70.000,00 €) més CATORZE MIL SETCENTS EUROS (14.700,00€) D’IVA

CONTRACTE REDACCIÓ PLANS USOS EMBASSAMENTS DE SANT PONÇ I LLOSA DEL CAVALL (SOLSONÈS)
Concepte

Preu unitari

IVA

Import

LOT 1

REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE
L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ

35.000,00 €

7.350,00 €

42.350,00 €

LOT 2

REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE
L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL CAVALL

35.000,00 €

7.350,00 €

42.350,00 €

70.000,00 €

14.700,00 €

84.700.00 €

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE

El pressupost base de licitació, per la prestació del servei de cada lot, és el que es
disposa a les taules següents:

LOT 1. REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ
Concepte

Amidament

Preu unitari

Import

Fase 1

Estudi d'antecedents

1,00

u

4.667,02 €

€/u

4.667,02 €

Fase 2

Diagnosi

1,00

u

6.371,11 €

€/u

6.371,11 €

Fase 3

Redacció document inicial

1,00

u

16.330,13 €

€/u

16.330,13 €

Fase 4

Pla participació

1,00

u

3.889,88 €

€/u

3.889,88 €

Fase 5

Document final

3.741,88 €

€/u

3.741,88 €

IMPORT LOT 1

35.000,00 €

IVA (21%)

7.350,00 €

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 1

42.350,00 €

LOT 2. REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL CAVALL
Concepte

Amidament

Preu unitari

Import

Fase 1

Estudi d'antecedents

1,00

u

4.667,02 €

€/u

4.667,02 €

Fase 2

Diagnosi

1,00

u

6.371,11 €

€/u

6.371,11 €

Fase 3

Redacció document inicial

1,00

u

16.330,13 €

€/u

16.330,13 €

Fase 4

Pla participació

1,00

u

3.889,88 €

€/u

3.889,88 €

Fase 5

Document final

3.741,88 €

€/u

3.741,88 €

IMPORT LOT 2

35.000,00 €

IVA (21%)

7.350,00 €

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 2

42.350,00 €

Els preus assenyalats constitueixen els preus màxims que poden ofertar les
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
b. Valor Estimat
El valor estimat d’aquest contracte és de SETANTA MIL EUROS (70.000,00 €).

VALOR ESTIMAT
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

70.000,00 €

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs):
TOTAL VALOR ESTIMAT:

0€
70.000,00 €

VALOR ESTIMAT PER LOTS
LOT

VALOR

LOT 1

REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE
L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ

35.000,00 €

LOT 2

REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE
L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL CAVALL

35.000,00 €

REDACCIÓ DELS PLANS D’USOS RECREATIUS DELS EMBASSAMENTS DE LA LLOSA DEL CAVALL
I DE SANT PONÇ, SITUATS A LA CONCA DEL LLOBREGAT – CARDENER:
(COMARCA DEL SOLSONÈS)
Costos directes
Concepte

Quantia (en euros)

Costos relacionats amb el personal

46.037,74 €

Costos relacionats amb el material necessari per
prestar el servei

7.000,00 €

Costos indirectes
Concepte

Quantia (en euros)

Costos financers.

3.000,00 €

Costos associats a despeses estructurals o generals

3.000,00 €

Altres eventuals costos
Concepte

Quantia (en euros)

Desplaçaments

7.000,00 €

LOT 1: REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ, SITUAT
A LA CONCA DEL LLOBREGAT – CARDENER: (COMARCA DEL SOLSONÈS)
Costos directes
Concepte

Quantia (en euros)

Costos relacionats amb el personal

23.018,87 €

Costos relacionats amb el material necessari per prestar el
servei

3.500,00 €

Costos indirectes
Concepte

Quantia (en euros)

Costos financers.

1.500,00 €

Costos associats a despeses estructurals o generals

1.500,00 €

Altres eventuals costos
Concepte
Desplaçaments

Quantia (en euros)
3.500,00 €

LOT 2: REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL
CAVALL, SITUAT A LA CONCA DEL LLOBREGAT – CARDENER: (COMARCA DEL SOLSONÈS)
Costos directes
Concepte

Quantia (en euros)

Costos relacionats amb el personal

23.018,87 €

Costos relacionats amb el material necessari per prestar el servei

3.500,00 €

Costos indirectes
Concepte

Quantia (en euros)

Costos financers.

1.500,00 €

Costos associats a despeses estructurals o generals

1.500,00 €

Altres eventuals costos
Concepte
Desplaçaments

Quantia (en euros)
3.500,00 €

REDACCIÓ DELS PLANS D’USOS RECREATIUS DELS EMBASSAMENTS DE LA LLOSA DEL CAVALL
I DE SANT PONÇ, SITUATS A LA CONCA DEL LLOBREGAT – CARDENER:
(COMARCA DEL SOLSONÈS)
Concepte
Costos relacionats amb el personal
Costos derivats de l'execució material dels serveis
Costos indirectes
Despeses generals d'estructura
Altres costos
Benefici industrial 6 % sobre el total
Import (exclòs IVA)

Quantia (en euros)
46.037,74 €
7.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €
66.037,74 €
3.962,26 €
70.000,00 €

LOT 1: REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ, SITUAT
A LA CONCA DEL LLOBREGAT – CARDENER: (COMARCA DEL SOLSONÈS)
Concepte
Costos relacionats amb el personal
Costos derivats de l'execució material dels
serveis
Costos indirectes
Despeses generals d'estructura
Altres costos

Quantia (en euros)
23.018,87 €
3.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
3.500,00 €
33.018,87 €
1.981,13 €
35.000,00 €

Benefici industrial 6 % sobre el total
Import (exclòs IVA)

LOT 2: REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL CAVALL,
SITUAT A LA CONCA DEL LLOBREGAT – CARDENER: (COMARCA DEL SOLSONÈS)
Concepte
Costos relacionats amb el personal
Costos derivats de l'execució material dels serveis
Costos indirectes
Despeses generals d'estructura
Altres costos

Quantia (en euros)

Benefici industrial 6 % sobre el total
Import (exclòs IVA)

23.018,87 €
3.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
3.500,00 €
33.018,87 €
1.981,13 €
35.000,00 €

c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
El present contracte no altera, prèvia consulta amb el departament d’intervenció
de l’entitat, les previsions comarcals sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, d’acord amb els principis establerts a l’article 7.3 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El finançament de l’estudi queda garantit per les aportacions de l’Agència Catalana
de l’Aigua, el Patronat de Turisme del Solsonès i les aportacions dels ajuntaments
d’Olius, Navès, Clariana de Cardener, Guixers i Sant Llorenç de Morunys (via
conveni de col·laboració):
•

Subvenció de 63.000 €, segons RESOLUCIÓ de concessió de subvencions
d’acord amb la Resolució TES/2904/2019, de 16 d’octubre, de convocatòria

•
•
•
•
•
•

per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels
plans d’usos recreatius d’embassaments situats en lleres públiques del
Districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 480734), de 29 de maig de
2020.
Aportació de 3.000,00 €, segons acord de la Junta del Patronat de Turisme de
Solsonès, en la sessió de data 9 de juliol de 2020.
Aportació de l’Ajuntament de Navès de 4.227,14 euros.
Aportació de l’Ajuntament de Clariana de Cardener de 7.824,08 euros
Aportació de l’Ajuntament d’Olius de 1.428,68 euros
Aportació de l’Ajuntament de Guixers de 5.040,59 euros
Aportació de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys de 179,52 euros

8. Conclusions
La disposició addicional tercera l’ordenança reguladora de l’Espai natural de
l’embassament de Sant Ponç, així com la disposició addicional divuitena del text refós de la
legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, consideren bàsica la REDACCIÓ DELS PLANS D'USOS RECREATIUS DEL
EMBASSAMENTS DE LA LLOSA DEL CAVALL I DE SANT PONÇ, UBICATS A LA CONCA DEL
LLOBREGAT – CARDENER.
El pressupost de licitació del contracte és de 70.000,00 euros més 14.700,00 euros d’IVA.
El finançament de l’actuació queda garantida per les aportacions dineràries de l’Agència
Catalana de l’Aigua i els ajuntaments de la comarca del Solsonès.
Ja que el valor estimat del contracte és inferior a 100.000 euros., la forma d'adjudicació del
contracte serà el procediment obert simplificat.
El termini per a la redacció del projecte objecte de contracte serà d’un (1) any.

Solsona, gener de 2021

