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Proposta de resolució provisional 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 
sol·licituds 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 sol·licituds 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 2020-2024, 
estableix que cada ens local podrà fer fins a 5 sol·licituds, un màxim de 3 sol·licituds per a 
projectes de la línia de subvencions per a inversió i un màxim de 2 sol·licituds 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 4 de l’annex 1 del Decret 169/2019, referent a la quantia de  
la subvenció, es fixen, en funció de la població del municipi sol·licitant, 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 sol·licituds 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 sol·licitada i atorgada i l’import concedit, la relació dels projectes proposats com a 
denegats i la relació de les sol·licituds 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 
sol·licituds, 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’acta del Comitè de Valoració de 23 de juny de  2020 
conté la llista de les sol·licituds de les dues línies a les quals es proposa concedir la subvenció. 
la llista de sol·licituds beneficiàries del repartiment del mínim garantit, la llista de reserva per 
a la línia d’inversió així com la llista de les sol·licituds denegades. 
 
Atès que s’ha seguit el procediment legalment establert., 
 
En virtut de tot això, 
 
PROPOSO 
 

1.Concedir provisionalment 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), a l’annex 2 (sol·licituds beneficiàries del repartiment del mínim garantit)  i a 
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l’annex 3 (línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits) d’aquesta proposta, 
i aprovar la llista de reserva corresponent a la línia de subvencions per a inversions, que 
figura a l’annex 4. 
 
2. Denegar les sol·licituds que es detallen a l’annex 5 (línia de subvencions d’inversions) i 
annex 6 (línia de subvencions per acció territorial municipis petits) d’aquesta proposta 
d’acord amb el motiu que s’especifica. 
 
3. Notificar aquesta resolució al ens locals interessats mitjançant la seva publicació al 
Tauler electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler). 

 
 
Dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d’aquesta 
proposta de resolució provisional al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (e-
tauler), els ens locals interessats poden presentar les al·legacions que considerin convenients, 
que es tindran en compte en el moment de resoldre definitivament la convocatòria. En el 
supòsit que l'ens local proposat com a beneficiari no presenti cap al·legació dins d'aquest 
termini, la proposta de subvenció s'entendrà acceptada tàcitament. Dins del mateix termini de 
10 dies hàbils, els ens locals proposats com a beneficiaris poden desistir de la seva sol·licitud 
de subvenció o, si és el cas, reformular les actuacions objecte de subvenció, en els termes 
previstos en les respectives bases reguladores. 
 
 
 
La directora general 
 
Signat digitalment a Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pàg: 60

Codi expedient  Ens local NIF Comarca Títol del projecte Puntuació 
general

Puntuació 
específica

Puntuació 
total

Anualitat 
proposada

Pressupost 
subvencionable

Subvenció 
proposada

LLISTA DE SOL∙LICITANTS PROPOSATS (Municipis petits)

PRE082/19/00239 Ajuntament de Cabó P2507300H Alt Urgell Millora de l'equipament municipal del 
centre cívic, 1a fase: magatzem en 
planta baixa i sala polivalent al primer 
pis

6,8066 7 13,8066 2024 215.499,55 98.071,54

PRE082/19/00427 Entitat Municipal 
Descentralitzada de Civís

P2500010J Alt Urgell Arranjament del camí d'accés al poble 6,7885 7 13,7885 2024 56.794,88 53.954,37

PRE082/19/00083 Ajuntament de Naut Aran P2523300H Aran Construcció de la nova porta d'accés a 
Salardú

6,7756 7 13,7756 2024 150.341,93 120.000,00

PRE082/19/02329 Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola

P0816100B Anoia Rehabilitació de l'edifici de l'antiga 
escola la Renaixença per millorar els 
serveis d'arxiu i biblioteca i creació de 
sales d'estudi i treball

6,6125 7 13,6125 2024 592.436,89 120.000,00

PRE082/19/02718 Ajuntament de Sarral P4314400E Conca de Barberà Sala de vetlles 6,5141 7 13,5141 2024 336.774,62 120.000,00

PRE082/19/02531 Ajuntament de Vilobí 
d'Onyar

P1724800F Selva Arranjament del camí de Sant Romà 3,4858 10 13,4858 2024 215.087,05 120.000,00

PRE082/19/00693 Ajuntament de Vallmoll P4316200G Alt Camp Reurbanització dels carrers del nucli 
antic, 5a fase

3,4428 10 13,4428 2024 193.880,18 97.553,22

PRE082/19/00962 Ajuntament de Golmés P2512800J Pla d'Urgell Renovació i reposició de part de la 
xarxa de recollida d'aigües pluvials 
i fecals al nucli antic

3,4041 10 13,4041 2024 154.103,92 120.000,00

PRE082/19/00836 Entitat Municipal 
Descentralitzada de 
Bellaterra

P0800249E Vallès Occidental Desviament del trànsit al centre 6,3818 7 13,3818 2024 122.972,07 98.377,66

PRE082/19/01043 Ajuntament d'Hostalric P1708900D Selva Consolidació del revellí del castell 1,3679 12 13,3679 2024 150.163,30 60.065,32

PRE082/19/00682 Ajuntament de Vila‐sana P2531400F Pla d'Urgell Col∙lector general de la xarxa pluvial 
separatiu de la xarxa de clavegueram

3,2828 10 13,2828 2024 117.877,26 111.983,40

PRE082/19/02206 Ajuntament de Viladamat P1723100B Alt Empordà Millora de la xarxa de clavegueram del 
nucli antic

3,2210 10 13,2210 2024 164.800,47 120.000,00

PRE082/19/02666 Ajuntament del Bruc P0802500I Anoia Climatització de l'edifici consistorial i 
adequació del museu

6,1697 7 13,1697 2024 186.644,46 120.000,00

PRE082/19/00282 Ajuntament de Bellvís P2506100C Pla d'Urgell Adequació i millora de les prestacions 
del dispensari mèdic

6,0436 7 13,0436 2024 159.108,95 120.000,00

PRE082/19/01339 Ajuntament de Montferri P4309000J Alt Camp Nou espai d’aparcament a l'accés del 
municipi

8,0005 5 13,0005 2024 87.526,14 83.149,83

mgreoles
Resaltado
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