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CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA SOBRE ACTUACIONS DE
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LLERES

A Barcelona,

REUNITS
D’una banda, el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de
, actuant en la
representació que li atribueix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i habilitat
per a aquest acte per l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data
.
I de l’altra, el Sr. Leonard Carcolé Galea, director de l’Agència Catalana de l’Aigua,
entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles
11.11.e) 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 i a l’art. 10 del Decret 86/2009, de 2
de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal
necessària per a la formalització del present Conveni, i

EXPOSEN
I.- L’Agència Catalana de l’Aigua, com a Administració hidràulica de la Generalitat de
Catalunya, 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 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 és el de vetllar per la conservació i
manteniment de la xarxa fluvial catalana i pels ecosistemes vinculats al medi hídric.
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Els articles 52 126 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, regulen la tramitació i
documentació necessària en relació amb els expedients relatius a usos comuns
especials del domini públic hidràulic i l’article 54 regula les condicions genèriques a
complir durant l’exercici dels usos comuns especials del domini públic hidràulic.

II. Que d’acord amb la lletra f) de l’article 66 apartat tercer del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya una de les competències pròpies dels municipis és la de protecció del medi.
A més a més, i d’acord amb l’article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla
Hidrològic Nacional, les actuacions en lleres públiques situades en zones urbanes
corresponen a les administracions amb competències en matèria d’ordenació del
territori i urbanisme.
III.- L’article 25 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei d’aigües, l’article 29 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, i
l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, permeten establir convenis entre l’Agència
Catalana de l’Aigua i l’Administració local.
IV. Que és d’interès de l’Ajuntament de
efectuar les tasques de
manteniment, conservació i millora de les lleres compreses al seu àmbit territorial sota
el control i supervisió de l’Agència Catalana de l’Aigua i que per tal d’efectuar amb la
màxima eficàcia aquesta competència i d’acord amb el principi de subsidiarietat
l’Agència Catalana de l’Aigua li encarrega la seva gestió mitjançant un encàrrec de
gestió.
V. Que d’acord amb l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de
competència de l’administració d’origen pot ser encarregada a una altra administració
per raons d’eficàcia quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i que
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.
VI.- Que ambdues parts han convingut les condicions en que s’efectuarà l’encàrrec de
gestió per portar a terme les actuacions de conservació, manteniment i millora de les
lleres compreses al municipi de
, i per tal de deixar constància
dels acords presos formalitzen el present Conveni, prèviament aprovat per sessió del
Consell d’Administració de l’ACA de data
i pel ple de l’Ajuntament de
respectivament, i que es regirà per les següents,

CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
L’Agència Catalana de l’Aigua encarrega a l’Ajuntament de
la
realització dels treballs de conservació, restauració i manteniment de lleres públiques
compreses al seu àmbit territorial i descrits al document de l’Annex I del present
Conveni.
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Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els
actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material objecte
d’encàrrec.
Així mateix, aquest encàrrec de gestió no comporta ni exclou les autoritzacions o
informes que puguin ser necessàries d’altres organismes de l’Administració central,
autonòmica o local, l’obtenció dels quals no queda eximit el titular de l’encàrrec de
gestió.

Segona.- Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament
es compromet a comunicar l’inici i finalització
dels treballs a l’Agència Catalana de l’Aigua, i a realitzar-los d’acord amb els criteris
tècnics generals inclosos al document “Criteris tècnics per a l’execució dels treballs de
manteniment i conservació de lleres públiques” que consta a l’Annex II del Conveni.
Qualsevol actuació de correcció que sigui necessària per incompliment dels esmentats
criteris tècnics generals serà a càrrec de l’ajuntament.
Durant l’execució dels treballs, l’Ajuntament
vetllarà per evitar
que es produeixin danys o perjudicis al interès públic o privat que, en qualsevol cas,
serien de la seva responsabilitat.

Tercera.- Obligacions de l’Agència Catalana de l’Aigua
L’Agència Catalana de l’Aigua publicarà el Conveni d’encàrrec de gestió al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya així com a la seva pàgina web.
A la finalització dels treballs, l’Agència Catalana de l’Aigua estendrà una acta de
comprovació dels treballs que reflectirà llur estat i adequació al document inclòs a
l’annex 1. Les actes esmentades seran signades pels representants tècnics de l’ACA i
de l’Ajuntament
.

Quarta.- Seguiment i control de l’encàrrec
a) Inici de les actuacions:
L’Ajuntament
comunicarà l’inici de les actuacions a la
Demarcació territorial corresponent de l’Agència Catalana de l’Aigua d’acord amb el
seu Programa d’actuacions on concretarà les coordenades d’inici i final de l’actuació.

b) Execució de les actuacions:
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Les actuacions objecte del conveni s’hauran d’adequar a les condicions tècniques
generals, reflectides al document la referència que consta a l’Annex II del present
Conveni.
Les actuacions s'executaran sense perjudici de tercers i del dret a la propietat, de
conformitat amb el que preveu l’article 54 del Reglament del domini públic hidràulic. En
cas que l’Agència Catalana de l’Aigua detectés un incompliment de les condicions
tècniques especificades al document de l’Annex II del present Conveni l’Ajuntament
resta obligat a la paralització de les actuacions per tal d’adequar l’execució dels treballs
a les condicions que requereixi l’Agència Catalana de l’Aigua.
c) Finalització de les actuacions:

Desprès que l’Ajuntament
comuniqui la finalització de les
actuacions l’Agència Catalana de l’Aigua estendrà una acta de comprovació dels
treballs que reflectirà llur estat i adequació als objectius inicialment establerts. Les actes
esmentades seran signades pels representants tècnics de l’ACA i de l’Ajuntament
.
Cinquena.- Entrada en vigor i vigència del conveni
El Conveni entrarà en vigor en la data de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i serà vigent fins a la finalització dels treballs corresponents
amb un màxim de tres anys des de l’entrada en vigor del Conveni.
No obstant això, i d’acord amb la clàusula setena del present Conveni, l'Agència
Catalana de l’Aigua es reserva la facultat de deixar sense efecte el Conveni per
incompliment de les condicions fixades al document especificat a l’Annex II del
Conveni.
Sisena.- Comissió de seguiment
En el termini d’un mes des del moment de signatura del Conveni , si escau, es crearà
una Comissió de seguiment per a la d’interpretació i resolució dels problemes que
puguin plantejar-se durant l’execució de les obres. Aquesta Comissió estarà formada
per un representant de la Demarcació territorial competent de l’Agència Catalana de
l’Aigua i per un representant de l’Ajuntament
.

Setena.- Extinció del conveni
El Conveni s’extingirà pel compliment total i finalització de les actuacions objecte de
l’encàrrec de gestió, prèvia signatura de l’acta de comprovació dels treballs.
A més a més, el present conveni es podrà extingir anticipadament per una de les
causes següents:
Per mutu acord de les parts.
Per impossibilitat esdevinguda d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en
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aquest conveni.
Per l’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per
qualsevol de les parts. En cas que l’Ajuntament faci cas omís als possibles
requeriments que emeti l’Agència durant l’execució dels treballs, el Conveni
s’extingirà anticipadament.

Vuitena.-Jurisdicció
El present conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva
aplicació.
I en prova de conformitat signen el present conveni, per duplicat exemplar i a un sol
efecte, en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament.

Leonard Carcolé Galea

Director de l’Agència

Alcalde de l’Ajuntament

Annex I: Programa d’actuacions de manteniment, conservació i millora de les lleres
públiques compreses al municipi de .........................................,amb el calendari de treballs.
Annex II: Criteris tècnics per a l’execució dels treballs de manteniment i conservació de
lleres públiques:
http://acaweb.gencat.cat/aca/documents/ca/planificacio/criteris_tecnics/conservacio_lleres.pdf
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