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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE
Títol: Projecte constructiu d’ampliació del sistema d’auscultació de la presa de Darnius
Boadella i dels dics de tancament Mola Truncada i Fangots, als termes municipals de
Darnius i Boadella (Alt Empordà).
Clau: LAB.00040/01.P.

Fets
1.

En data febrer de 2018 s’ha redactat el “Projecte constructiu d’ampliació del sistema
d’auscultació de la presa de Darnius Boadella i dels dics de tancament Mola Truncada i
Fangots”, als termes municipals de Darnius i Boadella (Alt Empordà), clau
LAB.00040/01.P.

2.

El 17 d’abril de 2018, el departament de Projectes i Obres de l’àrea d’Execució
d’Actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) ha emès un informe
de supervisió, el qual considera que el projecte compleix amb els requisits previstos per
la legislació vigent.

3.

El 25 d’abril de 2018, el departament de Projectes i Obres de l’àrea d’Execució
d’Actuacions de l’ACA ha sol·licitat la tramitació administrativa del projecte.

4.

L’11 de maig de 2018, el departament de Projectes i Obres de l’àrea d’Execució
d’Actuacions de l’ACA ha emès un informe en el qual es proposa l’aprovació del
“Projecte constructiu d’ampliació del sistema d’auscultació de la presa de Darnius
Boadella i dels dics de tancament Mola Truncada i Fangots” sense el tràmit d’informació
pública o audiència, atenent que les obres es desenvolupen dins de terrenys de l’ACA a
l’embassament de Darnius Boadella i que, per tant, no produeixen noves afectacions, i
que consisteixen, bàsicament, en ampliar o millorar el sistema d’auscultació ja existent.

5.

L’11 de maig de 2018, el departament de Gestió Administrativa de l’àrea d’Execució
d’Actuacions de l’ACA ha emès un informe jurídic en el qual es conclou que el present
procediment d’aprovació s’ajusta a l’ordenament jurídic i que, per a la resolució, s’han
seguit tot els tràmits legalment establerts.

6.

El 14 de maig de 2018 el director de l’àrea d’Execució d’Actuacions de l’ACA ha emès la
proposta de resolució d’aprovació definitiva del projecte constructiu.
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Fonaments de dret
1.

L’ACA, d’acord amb l’article 7 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 (en endavant,
TRLAC), és l’autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria
d’aigües i d’obres hidràuliques, sent una entitat de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions.

2.

L’article 8.2 del TRLAC preveu que l’ACA té la competència per a la promoció,
construcció, explotació i manteniment de les obres hidràuliques competència de la
Generalitat, les quals són aquelles que es facin a Catalunya que no tinguin la
qualificació legal d'interès general de l'Estat o la realització de les quals no afecti una
altra comunitat autònoma.

3.

D’acord amb el previst a l’article 26.1. del TRLAC, els estudis i projectes necessaris per
donar compliment a la planificació hidràulica s’aproven d’acord amb el procediment
establert per la normativa que li sigui aplicable, per tal de poder declarar la utilitat
pública d’aquests i la necessitat d’ocupació dels terrenys.

4.

La tramitació d’aprovació dels projectes per a l’execució de les obres hidràuliques es fa
a l’empara del que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques i la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública.

5.

L’article 20.1.e) del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i
de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament
territorial de l’ACA, estableix que l’Àrea d’Execució d’Actuacions és l’encarregada de
projectar i executar el conjunt d’actuacions necessàries derivades de la planificació del
cicle integral de l’aigua, tant infraestructurals com de reposició i millora del medi, duent a
terme les accions pròpies de gestió, incloses les relatives a l’aprovació.

6.

En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a l’expedient i
els fonaments de dret aplicables, d’acord amb la proposta del director de l’àrea
d’Execució d’Actuacions, de 14 de maig 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’ACA,

RESOLC
Aprovar definitivament el “Projecte constructiu d’ampliació del sistema d’auscultació de la
presa de Darnius Boadella i dels dics de tancament Mola Truncada i Fangots”, als termes
municipals de Darnius i Boadella (Alt Empordà), clau LAB.00040/01.P.
Contra aquesta resolució, que d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 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 aquesta
Resolució exhaureix la via administrativa, i de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es
pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del director de l’ACA en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació; o bé es pot interposar recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb allò que preveu l’article 123 de la Llei esmentada i el 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), davant
dels jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos
comptador des de l’endemà de la rebuda de la notificació, sense perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
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Així mateix, de conformitat amb l'article 44.1 de l’LJCA, en els litigis entre administracions públiques no
es pot interposar recurs en via administrativa. No obstant això, d'acord amb aquest mateix article, quan
una Administració interposi recurs contenciós administratiu contra una altra, li pot requerir prèviament
que derogui la disposició, anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï
l'activitat a què estigui obligada. L'article 44.2 de l'LJCA disposa que aquest requeriment s'ha de dirigir a
l'òrgan competent mitjançant un escrit raonat que ha de concretar l'acte i s'ha de produir en el termini
dos mesos, a comptar des de l'endemà de la rebuda de la present notificació. L'article 44.3 de l'LJCA,
estableix que el requeriment s'entén rebutjat si, dins el mes següent a la seva recepció, el requerit no
emet contestació.
Així mateix, d'acord amb l'article 46.6 de l'LJCA el recurs contenciós administratiu es pot interposar en el
termini de dos mesos comptadors des de la notificació de la resolució o, quan hagi precedit el
requeriment previ regulat a l'article 44 de l'LJCA, des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació
de l'acord exprés o s'entén rebutjat presumptament.
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