GIRONA - RETORN PROPOSTES Taula 6. Governança
Codi

Aportació

Títol aportació
plataforma

EIXOS
MESURES

Criteri resposta
tècnica

Resposta tècnica

Treballar en la línia d’optimització de costos a partir de l’
Optimització de
anàlisi de la rendibilitat dels mateixos. Aquesta línia es
82039
costos
vincula al fet de promoure estudis interessants que
puguin aportar més valor.

06_01_Recupera
ció costos i
01_Acceptada
inversions

Estem d'acord amb l'optimització de costos i, per aquest motiu, ja
l'analitzem i valorem.

El sector de l’agricultura és el més delicat perquè els
costos i la rendibilitat de la optimització és complicada.
Per aquesta raó, seria important premiar aquells que
implanten mesures per optimitzar l’ús d’aigua i
77369 sancionar aquells que malbaraten aigua. A l’Alt
Empordà, el Fluvià, l’aigua que s’extreu prové de l’aigua
freàtica. Existeix la Comunitat d’Usuaris de l’Aigua
(CUA) que agrupa molts agents i interessos diversos
(aigua de boca, agrari, industrial, etc.).

06_01_Recupera 04_No és
ció costos i
competència de
inversions
l'ACA

No es competència de l'ACA, es trasllada a l'administració
competent.

Premiar les
bones practiques
i castigar les
dolentes.

Ajuntar les dotacions de reg a les previsions del Pla de l’ Previsions d’
06_01_Recupera 04_No és
77321 Agència Catalana de l’Aigua 2016-2021, això es
inversions del pla ció costos i
competència de
traduiria en inversions.
de l’ACA.
inversions
l'ACA

No es competència de l'ACA, es trasllada a l'administració
competent. En general les inversions s'inclouen en els plans de
millora del regadiu del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural. També es preveu treure una subvenció, bases
aprovades, per 2M€.

Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la
baixa, es podria vincular als responsable de la execució
82049
de l’obra amb qui ha de fer el seu manteniment durant
un període de temps determinat.

En efecte, a les obres de sanejament fem contractes que inclouen
l’execució de l’obra, un període de proves de funcionament de 3
mesos (que es poden allargar fins a 12 mesos en cas que sigui
necessari fins assolir els paràmetres de sortida de l’aigua tractada
requerits) i l’explotació de la instal·lació construïda durant 1 any,
comptat des de la finalització del període de proves. Aquest
termini d’1 any és adequat perquè es posin de manifest possibles
mancances de la instal·lació, que si és el cas són esmenades per
la mateixa empresa. En altres tipologies d’actuacions, com ara
actuacions de caire de recuperació ambiental, també fem aquesta
tipologia de contractes, amb un període d’explotació de fins a 2
anys. A més d'aquesta garantia, farem lo possible per connectar
amb els responsables de manteniment i començar a implicar la
seva gestió.

Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la
82048 baixa, es podria limitar la baixa del preu de licitació per
evitar baixar les qualitats de les obres.

Vincular execució 06_02_Coordinac
i manteniment d’ ió entre
01_Acceptada
una obra.
administracions

Limitar la baixa
en licitacions.

06_02_Coordinac
ió entre
01_Acceptada
administracions

En efecte, les licitacions d’obra les plantegem amb una
combinació de criteris que tenen per objectiu no incentivar les
baixes de les ofertes que presenten els licitadors. Són aquests
tres:
• El pes del criteri econòmic està limitat a 20 punts sobre el total
dels 100 punts de valoració de les ofertes.
• La fórmula de valoració del criteri econòmic no separa molt les
ofertes entre elles pel fet de fer baixes molt altes.
• Apliquem un criteri de determinació d’ofertes anormalment
baixes.
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Potenciar la interlocució amb els agents del territori
77277 promovent el diàleg entre agents administradors i
agents administrats.

Contrastar les
06_02_Coordinac
actuacions en els
ió entre
01_Acceptada
rius amb la gent
administracions
del territori

La cooperació amb el mon local és clau per l'ACA. Cal veure com
ens apropem a la resta d'agents del territori. Segurament els
espais estables de participació és un bon camí de diàleg i
intercanvi.

Per preveure l’adaptació del canvi climàtic, caldria
actuar de manera més preventiva i atacant les causes
06_02_Coordinac 04_No és
Actuar de manera
82052 del canvi climàtic i no només les conseqüències (si bé
ió entre
competència de
preventiva.
es reconeix que això excedeix en molt les competències
administracions
l'ACA
de l’ACA i aquest procés).

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'Oficina de canvi
climàtic.

Estudiar perquè es produeix el canvi climàtic i atacar l’
origen del problema, l’escalfament global del planeta.
Cal analitzar perquè hem arribat fins on hem arribat, i
afrontar els canvis necessaris i no només posar
82051
pedaços. Del canvi climàtic es parla molt però hi ha
poques mesures que incideixen. En tot cas, no només
s’ha de prevenir, sinó també mitigar el canvi climàtic
(Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic).

Necessitat
d'estudiar
l'impacte del
canvi climàtic

06_02_Coordinac 04_No és
ió entre
competència de
administracions
l'ACA

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'Oficina de canvi
climàtic.

En espais naturals protegits no té sentit matar cap
animal si la voluntat és protegir la natura. Per tant, es
proposa que tots els espais naturals protegits tota la
82050
pesca autoritzada sigui sense mort del peix. S’observa
que els peixos són més adaptatius als canvis i resilients
que moltes altres espècies.

En els Espais
Naturals
06_02_Coordinac 04_No és
protegits, pesca
ió entre
competència de
autoritzada sense administracions
l'ACA
mort

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'Oficina de canvi
climàtic.

Enfortir la
interlocució amb
el sector agrícola

06_03_Espais i
canals de
01_Acceptada
participació activa

Actualment hi ha reunions periòdiques i grups de treball dins del
departament (biogàs, agricultura, N, bioeconomia). El director
manté una estreta relació amb el Secretari d'Agenda Rural i
directors de serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural (DACC). El fet que els àmbits
agroramader i mediambiental s'integrin dins del mateix
Departament, reforça les oportunitats de millorar la coordinació de
les diferents polítiques amb una mirada transversal i d'acord amb
els objectius estratègics de la legislatura: sostenibilitat social,
territorial i ambiental (Agenda verda,
https://territori.gencat.
cat/ca/01_departament/04_actuacions_i_obres/agenda-verdacatalunya/).
Caldrà refermar la relació directa amb el sector i una bona eina
són els espais estables de participació.

06_04_Sensibilitz
01_Acceptada
ació

La planificació hidrològica requereix d'uns certs coneixements
tècnics, tot i que fem tots els possibles (amb els documents ,
vídeos i materials que es preparen per als processos) per
facilitar-los a un nivell divulgatiu. L'ACA desenvolupa, a banda,
altres iniciatives de comunicació (campanyes de sensibilització,
exposicions, publicacions , materials audiovisuals per a xarxes,
etc. ) que permetin traslladar i compartir amb el conjunt de la
ciutadania els problemes que afecten el vector aigua i les accions
que podem fer individualment i col·lectivament, per millorar l'estat
dels ecosistemes hídrics i assegurar la garantia d'aigua.

77288 Millorar i enfortir la interlocució amb el sector agrícola.

Les persones que estan sensibilitzades en temes
ambientals, del canvi climàtic o l’ús de l’aigua, ja estan
82053 informades i són conscients de la situació. En canvi, és
necessari fer un treball per arribar a la ciutadania en
general.

Difusió a la
població
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82047

Cal treballar per promoure la proximitat i el paper de l’
ACA al territori.

Millorar la coordinació i transparència de la informació
de la xarxa d’aforaments, i no només les dades dels
77400 organismes públics sinó també dels privats. Per
exemple, fer públiques les dades de les concessions
privades de les centrals hidroelèctriques.

Proximitat de l’
ACA i els agents
de territori.

Millorar la
informació de la
xarxa d’
aforaments

És necessari millorar l’abast dels estudis realitzats per
Compartir els
altres institucions o entitats i promoure compartir estudis
estudis i les
77303
i dades entre els diferents agents, coordinat des de l’
dades.
ACA.

06_05_Transparè
ncia i dades
01_Acceptada
obertes

Per la direcció és una prioritat aquesta proximitat i la seva agenda
és una mostra clara. La coordinació estreta amb els directors dels
serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural (DACC), els nostres caps de demarcació, la
cooperació entre administracions, la pròxima unitat de suport al
món local són mesures per potenciar aquesta relació amb
l'administració local. Complementades amb les futures taules de
participació territorial.

06_05_Transparè
03_En estudi /
ncia i dades
avaluació
obertes

Des del punt de vista de la millora de la gestió pública, el respecte
a la Llei d'accés a la informació sobre allò que afecta el medi
ambient, la democratització i la transparència, les dades no
personals (com ara, volums d'aigua sobre aforaments,
concessions, registre d'aigües o qualsevol altre ús de l'aigua),
haurien de ser públiques i transparents, atès que estem parlant
d'un be públic. Treballem perquè tota aquesta informació sigui
accessible a través de dades obertes i la nostra web.

06_05_Transparè
03_En estudi /
ncia i dades
avaluació
obertes

Podem treballar per fer una major difusió dels propis i ajudar a
difondre estudis que se'ns posin en coneixement.

Per tal de poder planificar millor determinats usos del
06_05_Transparè 04_No és
Disposar d’avisos
riu, seria interessant poder disposar dels avisos amb
ncia i dades
competència de
77399
més anticipació (més factible amb aquelles accions que amb antelació
obertes
l'ACA
ja estan previstes i planificades).

Ampliar i millorar en la línia de la R+D+I de manera
77362
eficient i que generi rendibilitat.

Potenciar la
R+D+I de manera
06_06_I+d+I
eficient buscant la
seva rendibilitat

01_Acceptada

No es competència de l'ACA, es trasllada a l'administració
competent. En situacions d'emergència amb risc per a la població,
el Departament que ostenta i lidera la gestió de les crisis és
sempre el Departament d'Interior Procicat, amb qui estem
coordinats seguint els protocols i manuals, tant pel que fa a la part
operativa de la gestió de la crisi (dins el nostre àmbit de
competències) com a la comunicació. Treballem en la línia de la
prevenció des de l'estructura territorial.
L'ACA aporta per la R+d+I amb la línia de subvencions que
precisament per al proper període de planificació s'ha multiplicat
per quatre, passant de 1 M€ a 4 M€. Seria interessant conèixer
quin elements es valoren com més eficients.
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