Resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2020-2024
Mitjançant el Decret 169/2019, de 23 de juliol, es van aprovar les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis d Catalunya per al període 2020-2024.
La Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, va obrir la convocatòria única per a la
concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024 (ref. BDNS 468916).
La Resolució PRE/2302/2019, de 5 de setembre, amplia el termini de presentació de
solꞏlicituds de subvenció de la convocatòria efectuada per la Resolució PRE/2257/2019, de
25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions
d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període
2020-2024.
L’esmentada Resolució estableix el termini de presentació de solꞏlicituds de subvenció de la
convocatòria en el 15 de novembre de 2019.
D’acord amb el que disposa la base primera de l’Annex 2 i la base quarta de l’Annex 3 del
Decret 169/2019, de 23 de juliol, la concessió de les subvencions es tramita mitjançant el
procediment de concurrència competitiva amb un import mínim garantit a la línia de
subvencions per a inversions.
La base 3.8 de l’Annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases
reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 20202024, estableix que cada ens local podrà fer fins a 5 solꞏlicituds, un màxim de 3 solꞏlicituds
per a projectes de la línia de subvencions per a inversió i un màxim de 2 solꞏlicituds per a
projectes de la línia d’acció territorial a municipis petits i cadascun d’aquests projectes podrà
incorporar un màxim de 4 actuacions subvencionables d’acord amb les respectives bases
específiques dels annexos 2 i 3.
L’article 3.1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, estableix que de la dotació total del PUOSC
2020-2024 se’n destinaran 160 milions d’euros (160.000.000 €) a la línia de subvencions per
a inversions i 90 milions d’euros (90.000.000 €) a la línia de subvencions per a acció
territorial a municipis petits.
D’acord amb la base reguladora quarta de l’annex 1 del Decret 169/2019, referent a la
quantia de la subvenció, es fixen, en funció de la població del municipi solꞏlicitant, uns
percentatges màxims de subvenció per a cada projecte seleccionat, que van del 50% del
pressupost subvencionable, en el cas de municipis amb més de 20.000 habitants, fins al
95% per als municipis de fins a 1.000 habitants. D’altra banda, en la mateixa base es preveu
que el finançament de les actuacions de caràcter supramunicipal presentades pels consells
comarcals pot arribar fins al 95% del pressupost subvencionable del projecte. Així mateix, es
determina un import màxim de subvenció per a cada ens beneficiari pel conjunt de projectes
subvencionats per a tot el període 2020-2024, que, en la línia de subvencions per a
inversions és de 250.000 euros i en la línia de subvencions per a acció territorial a municipis
petits de 120.000 euros.
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Així mateix, la base 1.2 de l’Annex 2, estableix per al línia d’inversió una subvenció mínima
garantida per a tot el període 2020-2024 per un import de 64 milions d’euros.
D’acord amb la Resolució de la Consellera de la Presidència de data 9 de juliol de 2020, per
la qual s’acorda, a l’empara de l’article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, adoptar
determinades mesures de flexibilització de les bases reguladores del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2020-2024, per donar viabilitat màxima als projectes que
siguin subvencionats en les diferents anualitats (2020-2024), en virtut de la convocatòria
única per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del PUOSC per al
període 2020-2024, en tramitació, afectats pel context generat per la COVID-19, s’amplia el
termini d’execució previst a la base reguladora general 15.1 fins al 31 de juliol de 2021 per a
les actuacions dels projectes assignats a l’anualitat 2020 i s’incrementa l’import de la
bestreta previst a la base general 16.1.a) fins al 60% de la subvenció atorgada per a
l’anualitat 2020, que comporta necessàriament que l’import de les bestretes corresponents a
la resta d’anualitats també sigui d’un import màxim del 60%, atès el caràcter plurianual del
crèdit destinat a aquestes subvencions.
L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de selecció de les
subvencions a què es refereixen les bases reguladores és la persona titular de la Direcció
General d’Administració Local (DGAL).
D’acord amb el que preveu la base novena de l’Annex 1, el Comitè de Valoració va analitzar
i avaluar les solꞏlicituds presentades i va aprovar, per a ambdues línies de subvencions del
PUOSC per al període 2020-2024, la relació dels projectes proposats com a beneficiaris,
amb la respectiva concreció per a cada expedient de les puntuacions específiques i total
obtinguda, l’anualitat solꞏlicitada i atorgada i l’import concedit, la relació dels projectes
proposats com a denegats i la relació de les solꞏlicituds inadmeses i/o declarades desistides,
i per a la línia de subvencions per a inversions, la respectiva llista de reserva, degudament
prioritzada en funció de la puntuació total obtinguda, i la relació dels projectes que es
proposen com a beneficiaris del repartiment de la subvenció mínima garantida.
D’acord amb el previst al punt primer de la mateixa base reguladora, un cop avaluades les
solꞏlicituds, l’òrgan instructor formularà d’acord amb l’acta del Comitè de Valoració, la
proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions.
De conformitat amb aquestes previsions, l’òrgan instructor va formular, d’acord amb l’acta
del Comitè de Valoració de 23 de juny de 2020, la proposta de resolució provisional de
concessió de les subvencions amb la llista de les solꞏlicituds de les dues línies a les quals es
proposa concedir la subvenció, la llista de solꞏlicituds beneficiàries del repartiment del mínim
garantit, la llista de reserva per a la línia d’inversió així com la llista de les solꞏlicituds
denegades.
La Proposta de resolució provisional de la directora general d’Administració Local de data 9
de juliol de 2020 es va notificar el mateix dia a les entitats locals interessades mitjançant la
seva publicació al tauler de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler), les
quals disposaven de deu dies hàbils per presentar alꞏlegacions o reformulacions.
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Dins del termini establert es van presentar alꞏlegacions i/o reformulacions respecte a un total
de 620 expedients, d’acord amb les bases 9.3 i 9.6 de l’annex 1 del Decret 169/2019, de 23
de juliol i 5 expedients han estat objecte de desistiment.
D’acord amb la base 4.3 de l’annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, el sobrant del
crèdit màxim disponible per a la línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits
que s’ha produït per import de 866.847,45 euros s’ha destinat a incrementar la dotació
econòmica assignada a la línia de subvencions per a inversions.
L’òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva en data 27 de novembre de
2020, d’acord amb la Proposta dels projectes susceptibles d’obtenir subvenció, prioritzada
d’acord amb la puntuació total dels criteris de valoració generals i específics, per a les línies
de subvencions per a inversions i per a l’acció territorial dels municipis petits,
respectivament, i la relació dels projectes als quals es denega la subvenció, per a ambdues
línies de subvenció del PUOSC, aprovada pel Comitè de Valoració, en la seva sessió de
data 8 d’octubre de 2020, tal com recull l’Acta d’aquesta sessió de data 13 d’octubre de
2020, i amb l'informe previ preceptiu de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya de
data 27 de novembre de 2020.
Per tant, a proposta de la directora general d’Administració Local,
RESOLC:
1. Concedir les subvencions per ambdues línies del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024 previstes al Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel
qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024, relacionades a l’annex 1 (línia de subvencions
per a inversions) i a l’annex 2 (línia de subvencions per a acció territorial a municipis
petits) d’aquesta resolució.
2. Denegar les solꞏlicituds de subvenció que es detallen a l’annex 3 d’aquesta
Resolució que corresponen a la línia de subvencions per a inversions. El motiu
d’aquesta denegació respon:
a) En aquells expedients que han obtingut una puntuació total superior als 21,3058
punts, al fet d’haver assolit, el respectiu ens solꞏlicitant, la subvenció màxima de
250.000,00 euros en altres projectes subvencionats per aquesta Resolució en la
mateixa línia de subvencions per a inversions, d’acord amb el que estableix la
base 4.4 de l’annex 1 del Decret 169/2019.
b) En aquells expedients que han obtingut una puntuació total inferior als 21,3058
punts, al fet d’haver assolit, el respectiu ens solꞏlicitant, un import de subvenció
igual o superior al de la subvenció mínima garantida, en altres projectes
subvencionats per aquesta Resolució en la mateixa línia de subvencions per a
inversions, d’acord amb el que estableix la base 4.1 de l’annex 2 del Decret
169/2019.
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3. Denegar les solꞏlicituds de subvenció que es detallen a l’annex 4 d’aquesta resolució,
que corresponen a la línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits, pel
fet d’haver assolit, el respectiu ens solꞏlicitant, la subvenció màxima de 120.000,00
euros en altres projectes subvencionats per aquesta Resolució en la mateixa línia de
subvencions, d’acord amb el que estableix la base 4.4 de l’Annex 1 del Decret
169/2019.”
4. Acceptar el desistiment presentat de les solꞏlicituds que es detallen a l’annex 5.
5. Notificar aquesta resolució al ens locals interessats mitjançant la seva publicació al
Tauler electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler).
6. Tramitar el pagament del 60% de la subvenció en concepte de bestreta sense
l'exigència de prestació de garantia per a l’anualitat 2020, d’acord amb la Resolució
de la Consellera de la Presidència de data 9 de juliol de 2020, per la qual s’acorda, a
l’empara de l’article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, adoptar determinades
mesures de flexibilització de les bases reguladores del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024, per donar viabilitat màxima als projectes que
siguin subvencionats en les diferents anualitats (2020-2024), en virtut de la
convocatòria única per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de
finançament del PUOSC per al període 2020-2024, en tramitació, afectats pel context
generat per la COVID-19.
7. Autoritzar a les unitats administratives per a la comptabilització de les disposicions de
crèdit i del reconeixement de les obligacions econòmiques corresponents al
pagament del 60% de les subvencions atorgades per a la anualitat 2020, en el
sistema corporatiu GECAT a càrrec de la posició pressupostària
PR1501D/762000100/7130/0000 dels pressupostos de l'Administració de la
Generalitat.
8. La justificació de les subvencions s’ha de presentar en el termini i la forma que es
detalla a la base 15 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període
2020-2024 i d’acord amb la Resolució de la Consellera de la Presidència de data 9
de juliol de 2020, per la qual s’acorda, a l’empara de l’article 5 del Decret llei 8/2020,
de 24 de març, adoptar determinades mesures de flexibilització de les bases
reguladores del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, per
donar viabilitat màxima als projectes que siguin subvencionats en les diferents
anualitats (2020-2024), en virtut de la convocatòria única per a la concessió de
subvencions d’ambdues línies de finançament del PUOSC per al període 2020-2024,
en tramitació, afectats pel context generat per la COVID-19.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, l’ens interessat pot interposar
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la seva
notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que, d’acord amb
l’article 44 de la mateixa norma, l’ens local pugui formular un requeriment previ al recurs
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contenciós administratiu, davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de la seva notificació.
Per delegació (Resolució PRE/1384/2019, de 21 de maig,
DOGC núm. 7882, de 24.05.2019)
El secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran
Signat digitalment a Barcelona
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Pàg: 14

Tipol. Codi expedient

Ens local

NIF

Comarca

Títol del projecte
Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua
potable, implementació de la connectivitat
tecnològica i millora de l'eficiència de
l'enllumenat públic
Millores als edificis del recinte de l'ajuntament
(local social, sala polivalent i ajuntament)

Pressupost
Puntuació Puntuació Puntuació
Anualitat
subvencionable
general específica
total

Subvenció

Al∙legacions

2,0692

26

28,0692

2022

308.128,36

250.000,00

8,0040

20

28,0040

2022

42.851,48

40.708,91

Millora del centre de gestió de residus comarcal
per redefinir l’ús de l’equipament i adequar‐lo

0,9989

27

27,9989

2022

299.100,05

178.899,00

P9300003B Baix Camp

Millora del centre de residus amb la creació del
centre comarcal d'assecatge d'estella forestal

0,9989

27

27,9989

2022

152.203,26

71.101,00

Artés

P0801000A Bages

Reurbanització del carrer de l'Arquitecte Gaudí,
entre els carrers de Montserrat i Enric Guadayol

0,9967

15

27,9967

2022

519.143,71

250.000,00

Sant Sadurní
d'Anoia

P0824000D Alt Penedès

0,9796

27

27,9796

2020

621.330,49

250.000,00
Es desestima l'al∙legació de canvi d'anualitat, atès
que aquesta s'assigna en funció de la puntuació
105.711,63
obtinguda per l'expedient i de les disponibilitats
pressupostàries de cada anualitat

IN

PRE082/19/01284

Fondarella

P2511800A Pla d'Urgell

IN

PRE082/19/01067

Santa Maria
de Miralles

P0825700H Anoia

IN

PRE082/19/01127

Baix Camp

P9300003B Baix Camp

IN

PRE082/19/01141

Baix Camp

IN

PRE082/19/00528

IN

PRE082/19/02327

IN

PRE082/19/02059

Lluçà

P0810800C Osona

IN

PRE082/19/02210

Pallars Sobirà P7500010I

IN

PRE082/19/01812

Conca de
Barberà

Conca de
P9300007C
Barberà

IN

PRE082/19/01658

Viladrau

P1723400F Osona

IN

PRE082/19/01161

Sudanell

P2526300E Segrià

IN

PRE082/19/00335

Santa Cecília
de Voltregà

P0824300H Osona

IN

PRE082/19/01496

Orís

P0814900G Osona

IN

PRE082/19/00539

Cervera

P2508400E Segarra

IN

PRE082/19/01692

Montferrer i
Castellbò

P2502800B Alt Urgell

IN

PRE082/19/00273

Manyanet

P2500019A Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Implantació de l'arxiu i l'escola d'adults al centre
cultural de la plaça Nova
Instal∙lació d'un sistema de depuració d'aigües
residuals i d'una bassa de recollida d'aigües
pluvials al vessant oest de Santa Eulàlia de Puig‐
oriol
Arranjament d'una sala de treball, d'actes i de
formació per als serveis tècnics comarcals i
municipals al Centre d'interpretació del Pallars
Sobirà
Ampliació d’espais destinats a serveis
municipals de l’edifici del palau Alenyà, seu del
consell
Reforma de l'edifici de l'Ajuntament (antigues
escoles)
Millora a la zona esportiva i construcció del
Centre de convivència social; millora de les
xarxes de clavegueram i aigua potable del
carrrer del Segre; i millora de l'eficiència
energètica de l'enllumenat públic
Urbanització del nucli
Millora de l'eficiència de diversos trams de la
xarxa municipal d'aigua potable
Millora de la connectivitat de la nova Cervera
amb la ciutat històrica i monumental
Millora de la seguretat vial a l'avinguda dels
Pirineus, a Montferrer; condicionament d'una
àrea per a autocaravanes, a Montferrer;
adequació d'un local social a les antigues
escoles d'Aravell; i millora urbana de la
seguretat dels vianants a Aravell, Bellestar i
Montferrer
Millora de carrers i recuperació de senders
preexistents a la vall de Manyanet

7,9787

20

27,9787

2020

198.409,56

7,9785

20

27,9785

2020

60.000,00

50.500,00
Es desestima l'al∙legació de canvi d'anualitat, atès
que aquesta s'assigna en funció de la puntuació
80.000,00
obtinguda per l'expedient i de les disponibilitats
pressupostàries de cada anualitat

4,9561

23

27,9561

2022

85.086,97

5,9483

22

27,9483

2022

464.868,06

125.000,00

2,9346

25

27,9346

2022

437.508,07

250.000,00

5,8406

22

27,8406

2022

162.967,88

60.074,44

6,8346

21

27,8346

2022

133.987,44

127.202,57

1,8339

26

27,8339

2022

576.230,00

250.000,00

7,8232

20

27,8232

2022

251.645,61

226.481,05

9,8077

18

27,8077

2022

114.594,93

65.000,00
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Codi expedient

Ens local

NIF

Comarca

Puntuació Puntuació Puntuació Anualitat
Pressupost Subvenció
general específica
total
subvencionable
P7501701B Pallars Sobirà Obertura d'un nou carrer i ampliació del refugi del Gall
5,2777
30
35,2777
2021
273.042,82 120.000,00
Fer
5,2574
30
35,2574
2020
515.896,35 120.000,00
P2516900D Noguera
Rehabilitació del carrer del Castell; reforma del casal
Joan Baptista Xuriguera; i arranjament de l'accés i la
façana del cementiri municipal
P0818900C Berguedà
Treballs per a l'acabament del Centre d'observació
15,2297
20
35,2297
2020
167.105,58 120.000,00
astronòmica
P1701200F Alt Empordà
Millora del clavegueram i la pavimentació del carrer
5,2068
30
35,2068
2022
135.001,72 120.000,00
de la Tramuntana, de la urbanització Mas Pau
P4300600F Baix Ebre
Millora de l'accessibilitat de la casa de la vila amb la
8,1616
27
35,1616
2022
57.980,74 55.081,70
instal∙lació d'un ascensor
P1723400F Osona
Reforma de l'edifici de l'ajuntament (antigues
7,9742
27
34,9742
2021
464.868,06 60.000,00
escoles)
P1723400F Osona
Reforma de can Sià
7,9742
27
34,9742
2022
377.942,42 60.000,00
4,9474
30
34,9474
2022
126.000,00 119.700,00
P1702100G Baix Empordà Millora dels espais del nucli antic en el tram turístic
del carrer del Molí, entre el carrer del Ter Vell i del
Molí, núm. 47
P1710000I Alt Empordà
Urbanització del carrer de Sant Quirze
4,9169
30
34,9169
2022
145.789,88 120.000,00
P2521700A Segrià
Renovació i millora del paviment i els serveis a
4,9105
30
34,9105
2022
126.395,22 120.000,00
diversos carrers del nucli antic
P0812900I Berguedà
Condicionament i millora del nucli i de la casa de la
4,8896
30
34,8896
2020
185.383,31 120.000,00
vila
P2519400B Alt Urgell
Estratègia turística: remodelació de les instal∙lacions
7,8610
27
34,8610
2020
60.194,78 57.000,00
del càmping i de la piscina municipals
P1710600F Alt Empordà
Pavimentació dels carrers del nucli urbà de Vilarnadal,
4,8452
30
34,8452
2021
204.069,57 120.000,00
2a fase
4,8447
30
34,8447
2020
236.086,22 120.000,00
P1704600D Alt Empordà
Millora dels serveis i els paviments de diversos trams
dels carrers de la Torre, Ponç de Capmany, Vilarnadal i
Orient
P0817500B Anoia
Desenvolupament econòmic i turisme sostenible
4,8380
30
34,8380
2020
1.008.803,49 120.000,00
P4312200A Alt Camp
Millora d'accessos al municipi
12,7951
22
34,7951
2020
38.832,86 11.649,86
P0827600H Vallès Oriental Urbanització parcial de la Pedralba
4,7571
30
34,7571
2022
459.578,95 120.000,00
P0822300J Osona
Estació depuradora d'aigües residuals de Beulaigua i
4,7412
30
34,7412
2023
508.228,60 120.000,00
Sant Martí d'Albars
P1716700H Alt Empordà
Pavimentació de carrers, 2a fase
4,7162
30
34,7162
2021
388.773,00 120.000,00

PRE082/19/00243

Araós

PRE082/19/01725

Menàrguens

PRE082/19/00885

Saldes

PRE082/19/02106
PRE082/19/01209

Avinyonet de
Puigventós
Aldover

PRE082/19/01650

Viladrau

PRE082/19/01653
PRE082/19/02054

Viladrau
Bellcaire
d'Empordà

PRE082/19/00925
PRE082/19/00146

Llers
Portella

PRE082/19/00646

Montclar

PRE082/19/00866

Organyà

PRE082/19/01311

Masarac

PRE082/19/01704

Capmany

PRE082/19/02727
PRE082/19/00370
PRE082/19/01538
PRE082/19/01792

PRE082/19/01899

Pujalt
Querol
Tagamanent
Sant Martí
d'Albars
Sant Climent
Sescebes
Corçà

PRE082/19/00219

Ullastret

P1721800I

PRE082/19/00065

Massoteres

P2516700H Segarra

PRE082/19/01742
PRE082/19/02753

Soleràs
Susqueda

P2525600I Garrigues
P1720600D Selva

PRE082/19/02408

Alt Àneu

P2514500D Pallars Sobirà

PRE082/19/02248

P1706200A Baix Empordà

Baix Empordà

Títol del projecte

Renovació d'un tram de la xarxa d'aigua del nucli de
Santa Cristina i construcció d'espais de treball
compartit
Millora del paviment i els serveis de la plaça de
Garvina

Pavimentació i substitució dels serveis de clavegueram
i xarxa d'aigua al nucli clos
Ampliació de l'edifici de les piscines municipals
Rehabilitació del ferm i millora d'altres elements
funcionals del camí de Coll de Nafré al veïnat del Coll
Millora de l'accessibilitat, proteccions i drenatge dels
carrers interiors del nucli de Son

Al∙legació

4,7076

30

34,7076

2022

240.000,00 120.000,00

4,6842

30

34,6842

2020

4,6724

30

34,6724

2022

147.004,88 120.000,00 Es desestima l'al∙legació de canvi d'anualitat, atès que
aquesta s'assigna en funció de la puntuació obtinguda
per l'expedient i de les disponibilitats pressupostàries
de cada anualitat
240.827,57 120.000,00

7,6699
9,6686

27
25

34,6699
34,6686

2020
2022

65.036,42 61.784,60
428.060,97 120.000,00

14,6517

20

34,6517

2022

118.999,97

83.300,00

