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L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament 
de Pedret i Marzà signen un conveni per al 
manteniment de les lleres del municipi 
 
 

 Mitjançant aquest acord, el consistori assumeix les tasques de 
manteniment i conservació de lleres durant els anys 2013 i 2014, les 
quals estan autoritzades per l’Agència 
 

 A més de les actuacions que desenvolupa directament de 
manteniment i neteja de lleres, l’ACA impulsa aquesta fórmula de 
convenis amb els ens locals per tal d’agilitzar la tramitació 
associada a les actuacions que volen impulsar directament els ens 
locals i estendre així la capacitat d’actuació en el territori 

 
 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Pedret i Marzà (comarca de 
l’Alt Empordà) han signat recentment un conveni per al manteniment i 
conservació de les lleres en cinc cursos fluvials que transcorren pel municipi, 
concretament les rieres de Garriguella (tram de 1.100 metres), Sant Nazari 
(900 metres) i de Pedret (1.000 metres) i els regs de les Basses (500 metres) i 
Cagaloca (2.100 metres).    
 
Mitjançant aquest acord, el consistori assumeix les tasques de conservació i 
manteniment de les lleres recollides en un programa bianual (2013-2014), el 
qual ha estat elaborat conjuntament amb l’Agència. Així doncs, a través del 
citat conveni l’ACA autoritza totes les actuacions del programa presentat per 
l’Ajuntament de Pedret i Marzà, que compleixen amb els requeriments tècnics 
determinats per l’Agència.  
 
Aquest acord suposa un pas endavant en les tasques de conservació i 
manteniment de lleres, a partir de la col·laboració entre les administracions i el 
foment de l’agilització administrativa. Des de mitjans de 2012, a més de les 
actuacions que desenvolupa directament de manteniment i neteja de lleres, 
l’ACA impulsa aquesta fórmula de convenis amb els ens locals per tal d’agilitzar 
la tramitació associada a les actuacions que volen impulsar directament els ens 
locals i estendre així la capacitat d’actuació en el territori 
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