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DICTAMEN 
 
Aprovar la liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins 

al 15 d’octubre de 2019; aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i 
disposició de la despesa de diversos ajuts; i modificar diversos terminis del 
Programa complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019, com a conseqüència de la suspensió dels termes i 
interrupció dels terminis a què es refereix la Disposició addicional tercera del 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma a 

tot el territori espanyol per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-
19 (exp. núm. 2016/0005360) 

 
 
Fets 
 
I. El Programa complementari de millora de camins municipals 2016-2019 

 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de juny de 2016 

va aprovar, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", el Programa 
complementari de millora de camins municipals, el seu règim regulador i la 
convocatòria per a la concessió d'ajuts (AJG 229/16). El mateix òrgan, en data 10 
de novembre de 2016, va resoldre el procediment per a la concessió dels ajuts (AJG 
567/16). 

 
2. El programa té per finalitat contribuir al sosteniment de les despeses derivades de 

la realització d'obres de millora dels camins municipals d’ús públic per part dels 
ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona. 

 
3. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable és la Gerència de Serveis 

d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
4. El pressupost màxim amb què es va dotar el programa és d'onze milions dos cents-

mil euros, per a tot el mandat 2016-2019, a raó de dos milions vuit cents-mil euros 
anuals durant el 2016, 2017, 2018 i 2019. 

 
5. D’acord amb l’article 27 del règim, s’estableixen quatre terminis d’execució i 

justificació en funció de l’any d’imputació de la despesa al pressupost de la Diputació 
de Barcelona. Aquests són: 

 

- Ajuts imputats al pressupost 2016: el termini d’execució comença l’1 de gener de 
2016 i conclou el 15 d’octubre del 2017. El termini de justificació finalitza el 15 
d’octubre de 2017. 

- Ajuts imputats al pressupost 2017: el termini d’execució comença l’1 de gener de 
2016 i conclou el 15 d’octubre del 2018. El termini de justificació finalitza el 15 
d’octubre de 2018. 
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- Ajuts imputats al pressupost 2018: el termini d’execució comença l’1 de gener de 
2016 i conclou el 15 d’octubre del 2019. El termini de justificació finalitza el 15 
d’octubre de 2019. 

- Ajuts imputats al pressupost 2019: el termini d’execució comença l’1 de gener de 
2016 i conclou el 15 d’octubre del 2020. El termini de justificació finalitza el 15 
d’octubre de 2020. 

 
II. Audiència i tancament de la convocatòria 
 
6. Vist l’article 35 “Audiència i tancament de la convocatòria” del règim del programa, 

que estableix: 
 

“Article 35. Audiència i tancament de la convocatòria 

 
1. Transcorregut el termini de justificació, el centre gestor ha de requerir als 

destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies presentin les 
justificacions pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
2. Un cop transcorregut el termini de requeriment, per decret de la presidència de 

la Diputació, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’esmenar la justificació pendent i/o 
al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
3. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
 

4. Respecte la liquidació definitiva, la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació 
de l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i 
Procediment Administratiu Comú, en tractar-se d’actes integrants d’un 
procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler 
d’anuncis electrònic.” 

 
7. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació dels ajuts imputats en el 

pressupost de l’any 2018, així dels ajuts imputats inicialment en el pressupost de 
l’any 2017, els terminis d’execució i justificació dels quals es van ampliar, per decret 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14578/19, de 16 de desembre 
de 2019, es va aprovar la liquidació provisional i parcial dels ajuts d’aquest programa, 
que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé parcialment, restaven pendents 
de proposar el pagament a 8 de novembre de 2019; i es va habilitar un període 
d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de l’esmentat decret, per 
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tal que els ens presentessin la justificació pendent, així com també per tal d’esmenar 
i al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procediria a la revocació dels imports no justificats. 

 
8. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 19 de 

desembre de 2019. Havent transcorregut el període d’audiència, i de conformitat 
amb l’informe emès pel centre gestor en data 26 de febrer de 2020, es constata el 
següent: 

 
a. Existeixen ajuts, relacionats a l’acord segon del present dictamen, que no s’han 

justificat en la seva totalitat, i als quals els destinataris tampoc no han renunciat; 
per tant, s’han de revocar. 

b. Existeixen ajuts, relacionats a l’acord tercer del present dictamen als quals els 
ens destinataris han renunciat, bé totalment, bé parcialment; per tant, procedeix 
acceptar aquestes renúncies. 

 
9. Els saldos que es revoquen o dels que s’accepta la renúncia no s’han de regularitzar 

comptablement, atès que ja no s’han incorporat al pressupost vigent.  
 
10. En base a l’anterior, i una vegada superat l’estat d’alarma, que limitava la tramitació 

a aquells procediments indispensables per a la protecció de l’interès general o el 
funcionament bàsic dels serveis, d’acord amb l’apartat 4 de la disposició addicional 
tercera del Reial Decret 463/2020, cal procedir a l’aprovació de la liquidació definitiva 
i parcial dels ajuts del Programa complementari de millora de camins municipals del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 relativa als ajuts amb termini de justificació 
fins al 15 d’octubre de 2019. 

 
III. Reconeixement de crèdit i autorització i disposició de la despesa de diversos 

ajuts 

 
11. Diversos ens locals han procedit a presentar les corresponents justificacions dels 

ajuts periodificats el 2019, els terminis d’execució i justificació dels quals finalitzen el 
15 d’octubre de 2020. 

 
12. El centre gestor ha posat en coneixement d’aquesta Direcció de Serveis que el 

pagament d’aquests imports no es pot fer efectiu atès que els crèdits no es van 
incorporar al pressupost 2020 com a romanents. 

 
13. Aquesta Direcció de Serveis ha comprovat que els crèdits actualment s’han 

incorporat a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/76261. 
 
14. Al tractar-se de justificacions presentades en temps i forma, es considera que cal 

reconèixer el crèdit que es deriva d’aquestes justificacions i procedir al pagament 
dels imports corresponents 
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15. En un altre ordre de coses, l’Ajuntament d’Aiguafreda compta amb un ajut en el marc 
del programa que es va imputar al pressupost de la Diputació de l’any 2018, el 
termini de justificació del qual va finalitzar el 15 d’octubre de 2019. L’Ajuntament va 
presentar la justificació de despeses abans que s’habilités el període d’audiència 
mitjançant el referit decret núm. 14578/19, però l’ajut no s’ha pogut pagar atès que 
el crèdit tampoc no es va incorporar al pressupost 2020. Per tant, cal reconèixer 
també en aquest cas el crèdit que es deriva d’aquesta justificació i procedir al 
pagament de l’import corresponent. 

 
16. Respecte a la despesa objecte de reconeixement de crèdit, per un import total de 

1.881.070,49 euros, existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent; així 
com també existia consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior 
exercici, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret. 

 
IV. Modificació de diversos terminis 

 
17. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, es va declarar l’estat 

d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-
19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre 
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i 
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat 
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant 
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern Espanyol com de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

18. Aquesta suspensió dels terminis administratius es va aixecar l’1 de juny de 2020, 
mitjançant el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. 

 
19. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de data 

27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput dels 
terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la 
declaració de l'estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació 
de terminis. 

 
20. D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que 

posteriorment l’han concretat, en el cas de convocatòries que estableixen un termini 
d'execució més enllà de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis es reprendrà 
amb efectes de l'1 de juny de l'any 2020, o bé, si així es considera per la Diputació 
de Barcelona, es podrà aprovar pel mateix òrgan competent i amb caràcter 
excepcional, un nou termini d'execució i, si escau, de justificació que podrà ser el 
mateix termini que s'establia en la convocatòria o un termini posterior, bé fixant un 
dia concret o fixant un termini, en el benentès que si el termini d'execució 
s'estengués més enllà del 31 de desembre de 2020, caldrà que s’aprovi la nova 
distribució pluriennal de la despesa en l’acord o resolució de modificació de les 
bases. 
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21. En el cas del Programa complementari de millora de camins municipals, la represa 

del còmput ha comportat que terminis d’execució que finalitzaven inicialment el 2020 
s’estenguin al 2021, la qual cosa obligaria a reajustar la despesa i destinar crèdit del 
futur pressupost 2021 a finançar la part d’aquests ajuts que es calcula s’executaria 
en aquesta anualitat. No obstant, es considera oportú, de manera excepcional, 
modificar el termini d’execució i justificació resultant de la represa del còmput al 15 
de novembre de 2020, d’acord amb la proposta realitzada per part del centre gestor. 

 
22. El Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, 

contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19, obliga a distingir entre l’expiració de les mesures limitatives adoptades durant la 
vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues successives, i la crisi sanitària 
pròpiament dita, provocada per la pandèmia, la qual subsisteix, i la superació de la 
qual encara no ha estat oficialment declarada ni en l’àmbit nacional ni en 
l’internacional. Aquesta distinció aconsella, mentre perduri la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19, l’adopció de mesures urgents de prevenció, contenció 
i coordinació que permetin continuar fent front i controlant la pandèmia, una vegada 
expirada la vigència de l’estat d’alarma i de les mesures extraordinàries de contenció 
que es van establir a la seva empara. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona 2020, de 3 de 

desembre de 2019, regulen en el seu annex 4 la figura del reconeixement de crèdit. 
2. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a 

la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, i les 
disposicions que prorroguen l’estat d’alarma i amplien, modifiquen i desenvolupen el 
que aquest reial decret va establir en el seu primer moment. 

3. Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, que ha entrat en vigor el 2 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front a la COVID-19. 

4. Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció 
i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, 

5. Decret llei de la Generalitat de Catalunya 8/2020, de 24 de març, de modificació 
parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut, i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures 
complementàries. 

6. Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 27 de maig de 2020 (núm. 
4833), sobre criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels 
procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat 
d’alarma operada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis. 

7. L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre 
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nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència número 
14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar la creació de programes complementaris, el 
seu règim, així com aprovar la seva liquidació definitiva, quan comporti revocació de 
recursos. 

 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la liquidació definitiva i parcial dels ajuts del Programa 
complementari de millora de camins municipals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, amb termini de justificació fins al 15 d’octubre de 2019, i, en conseqüència, 
aprovar les revocacions i acceptar les renúncies que s’indiquen en els acords segon i 
tercer següents. 
 
Segon. REVOCAR els ajuts concedits en el marc del Programa complementari de 

millora de camins municipals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que 
s’indiquen en aquest acord, en base a l’informe emès pel centre gestor, el qual 
s’incorpora a l’expedient: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

 Codi XGL  
 Import 

revocació 
(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament 
d'Arenys de 

Mar 
P0800600I 

Programa 
d'actuació per 
a la millora i el 
manteniment 
del Camí de 

Llevant 

45.935,25 16/X/230359 45.935,25 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de 

Calldetenes 
P0822400H 

Programa 
Complementari 
de Millora de 

camins 
municipals 

44.445,69 16/X/230474 44.445,69 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de Cànoves 
i Samalús 

P0804100F 

Millora de la 
connectivitat 
dels nuclis 
municipals 

47.746,72 16/X/230470 47.746,72 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

 Codi XGL  
 Import 

revocació 
(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament 
de la Roca 
del Vallès 

P0818000B 

Camí 
d'interconnexió 
municipal, tram 
de Can Cucut 

47.601,55 16/X/230280 47.601,55 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de Sant Pol 

de Mar 
P0823500D 

Millora camins 
municipals 

47.464,40 16/X/230414 47.464,40 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de Sant 
Quirze 
Safaja 

P0823900F 

Millora camins 
evacuació 
incendis a 

Sant Quirze 
Safaja 

21.604,45 16/X/230428 21.604,45 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 

Adequació i 
arranjament de 
camins rurals 

del municipi de 
Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

44.123,79 16/X/230361 44.123,79 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de Súria 

P0827400C 
Recuperació 

del Camí Riera 
d'Hortons 

48.529,37 16/X/230261 48.529,37 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de 

Vallromanes 
P0829700D 

Millora dels 
camins de 

Vallromanes 
32.432,06 16/X/230362 32.432,06 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

 
 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies dels ajuts concedits en el marc del Programa 

complementari de millora de camins municipals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” que s’indiquen en aquest acord, en base a l’informe emès pel centre gestor, el qual 
s’incorpora a l’expedient: 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

 Codi XGL  

Import 
de 

renúncia 
(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament 
de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 
Millora del camí del 

cementiri de 
Caldes de Montbui 

46.231,90 16/X/230374 0,01 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de 

Castellbell i 
el Vilar 

P0805200C 
Rehabilitació del 
camí de Farinera 

47.626,79 16/X/230328 1.646,79 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de la Quar 

P0817600J 

PROGRAMA 
COMPLEMENTARI 
DE MILLORA DE 
CAMINS 2016-

2019 

49.753,84 16/X/230397 1.391,90 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de Lluçà 

P0810800C 

Obres de millora 
de camins 

municipals d'ús 
públic  

47.405,88 16/X/230446 215,88 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de Manlleu 

P0811100G 

Millora del camí de 
Sant Jaume al 

santuari de Puig-
Agut (Lourdes) 

43.800,15 16/X/230467 3.161,69 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de Moià 

P0813700B 

Millora de camins: 
pujada Caseta 

Alta, camí coves a 
l'aeròdrom 

Humbertes i tanca 
pont coves del Toll 

48.870,20 16/X/230437 504,58 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de Piera 

P0816000D 
Pavimentació del 

camí 
49.116,36 16/X/230307 6.608,90 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
de 

Talamanca 
P0827700F 

Millora de camins 
municipals de 

Talamanca 
48.725,03 16/X/230313 6.116,09 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 
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Àrea de Presidència 

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

 Codi XGL  

Import 
de 

renúncia 
(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament 
de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 
Arranjament del 
camí d'accés al 

cementiri 
42.536,12 16/X/230317 453,35 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
del Bruc 

P0802500I 
Camí de Can 

Ribera 
22.300,77 16/X/230358 2.682,02 

Saldo no 
incorporat al 
pressupost 

2020 

G/50100/45302/76261 

 
 

Quart. APROVAR un reconeixement de crèdit per import d’un milió vuit-cents vuitanta-un 

mil setanta euros amb quaranta-nou cèntims (1.881.070,49 euros) per fer front a les 
despeses justificades del Programa complementari de millora de camins municipals del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, a favor de: 
 

 Ajuntaments beneficiaris d’ajuts imputats al pressupost 2019. 
 Ajuntament d’Aiguafreda, amb ajut imputat al pressupost 2018. 

 
Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa d’un milió vuit-cents vuitanta-un mil 

setanta euros amb quaranta-nou cèntims (1.881.070,49 euros) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50100/45302/76261 de l’exercici 2020, segons el detall següent: 
 

Ens local NIF Actuació  
Codi 
XGL 

Impor
t 

(EUR) 

Operació 
comptabl

e 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

P080
1400

C 

Millora de camins situats en sòl no 
urbà del terme municipal 

d'Aiguafreda 

16/X/
2305
13 

43.75
6,60 

20030024
87 

Ajuntament d'Alella 
P080
0300

F 
Arranjament camí del Mig 

16/X/
2305
10 

46.59
7,98 

20030024
88 

Ajuntament d'Arenys 
de Munt 

 P080
0700

G 

Millora camí de Canet, Corral, 
Pollastre 

16/X/
2303
48 

38.62
7,17 

20030024
89 

Ajuntament de 
Balsareny 

 P080
1800

D 

Arranjament Camí local BP-
4313/BV-4401 

16/X/
2305
04 

46.28
3,24 

20030024
92 

Ajuntament de 
Calella 

P080
3500

H 
Obres millora camins municipals 

16/X/
2304
75 

45.36
6,49 

20030024
93 
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Àrea de Presidència 

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens local NIF Actuació  
Codi 
XGL 

Impor
t 

(EUR) 

Operació 
comptabl

e 

Ajuntament de 
Capellades 

P080
4300

B 

Arranjament camí ral font de la 
Reina 

16/X/
2304
96 

30.85
4,12 

20030024
95 

Ajuntament de 
Castellar de N'Hug 

P080
5100

E 

Millora camí La Tuta, bassa anti 
incendi 

16/X/
2305
01 

47.10
9,23 

20030024
96 

Ajuntament de 
Castellterçol 

 P080
6300J 

Millora camins de Vilanova i 
Esplugues 

16/X/
2303
69 

28.33
0,93 

20030024
97 

Ajuntament de 
Cervelló 

P080
6700

A 
Treballs millora varis camins 

16/X/
2304
78 

45.17
7,85 

20030024
98 

Ajuntament de 
Collbató 

P080
6800I 

Actuacions manteniment i millora 
camins 

16/X/
2304
81 

43.71
5,00 

20030024
99 

Ajuntament de 
Fogars de Montclús 

P080
8000

D 

Pavimentació camí 
c.Rovira/c.Satanas 

16/X/
2304
53 

46.13
0,92 

20030025
00 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P080
8300

H 

Pavimentació camí La Grabiela fins 
Rajadell 

16/X/
2304
48 

47.21
0,22 

20030025
02 

Ajuntament de Font-
Rubí 

P080
8400

F 
Millora de camins a Font-Rubí 

16/X/
2304
49 

46.40
2,32 

20030025
03 

Ajuntament de La 
Garriga 

P080
8700I 

Millora camí Serretga i Doma 
16/X/
2304
61 

37.27
7,39 

20030025
04 

Ajuntament de Gavà 
 P080
8800

G 
P.C. Millora camins municipals 

16/X/
2302
75 

45.56
9,17 

20030025
05 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 

P080
9800

F 

Arranjament diversos camins 
públics 

16/X/
2303
49 

46.91
3,57 

20030025
06 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

P081
0500I 

Millora diversos camins municipals 
16/X/
2304
50 

45.71
4,34 

20030025
07 

Ajuntament de 
Manresa 

P081
1200

E 
Millora camí salut de Viladordis F-2 

16/X/
2304
52 

46.05
5,18 

20030025
09 

Ajuntament de 
Marganell 

P082
4200J 

Asfalt tram camí a Montserrat 
16/X/
2302
87 

45.09
5,61 

20030025
11 

Ajuntament de 
Martorell 

P081
1300

C 

Adequació camins repetidor i camí 
Sedó 

16/X/
2304
68 

5.868,
03 

20030025
12 
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Ens local NIF Actuació  
Codi 
XGL 

Impor
t 

(EUR) 

Operació 
comptabl

e 

Ajuntament de 
Masnou 

P081
1700

D 
Arranjament camí del Mig 

16/X/
2303
05 

43.75
7,71 

20030025
13 

Ajuntament de 
Matadepera 

 P081
1900J 

Millora de camins de Matadepera 
16/X/
2304
42 

33.90
6,95 

20030025
14 

Ajuntament de 
Mataró 

P081
2000

H 
Arranjament camí de la Cornisa 

16/X/
2302
84 

44.29
4,21 

20030025
15 

Ajuntament de 
Monistrol de Calders 

P081
2700

C 
Arranjament de 2 camins 

16/X/
2304
36 

45.37
3,51 

20030025
16 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

 P081
2600

E 
Arranjament ferm camí del riu 

16/X/
2304
39 

25.96
5,99 

20030025
17 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

P081
3500

F 

Condicionament i millora camins 
municipals 

16/X/
2304
91 

47.05
8,74 

20030025
18 

Ajuntament d'Olesa 
de Bonesvalls 

P081
4500

E 

Acabament arranjament Camí Pla 
del Pelag 

16/X/
2304
33 

44.42
0,44 

20030025
19 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

P081
4600

C 
Pav. Camí de les Pujades 

16/X/
2302
72 

44.02
9,11 

20030025
20 

Ajuntament de 
Palafolls 

P081
5400

G 

Arranjaments puntuals camins tit. 
municipal 

16/X/
2304
31 

46.54
7,49 

20030025
21 

Ajuntament de 
Palau-Solità i 
Plegamans 

P081
5500

D 

Millora i condicionament de 2 
camins 

16/X/
2303
23 

13.41
2,84 

20030025
22 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

P081
5800

H 
P.C. Millora camins municipals 

16/X/
2304
17 

43.95
3,37 

20030025
23 

Ajuntament de 
Sabadell 

P081
8600I 

Millora i condicionament Trams 
varis camins 

16/X/
2302
73 

44.19
9,53 

20030025
24 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

P082
0700

C 
Reparacions al camí del Maset 

16/X/
2304
65 

45.49
1,08 

20030025
25 

Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà 

P082
1400I 

Camí dels Camps 
16/X/
2302
98 

44.65
1,35 

20030025
26 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

P082
2500

E 

Arranjament camí de St. Joan a 
Callús 

16/X/
2302
69 

46.21
9,16 

20030025
27 
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Ens local NIF Actuació  
Codi 
XGL 

Impor
t 

(EUR) 

Operació 
comptabl

e 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

P082
3600

B 

Adequació/millora camins 
municipals 

16/X/
2302
95 

46.74
3,15 

20030025
28 

Ajuntament de Sant 
Salvador de 
Guardiola 

P080
9700

H 
P.C. Millora camins municipals 

16/X/
2304
27 

46.57
2,74 

20030025
29 

Ajuntament de 
Santpedor 

P081
9100I 

Arranjament camí Juncadella 
16/X/
2302
74 

46.44
6,50 

20030025
30 

Ajuntament de 
Tavertet 

P082
8000J 

Reparació i Millora Camins en sol 
no urbanitzable 

16/X/
2303
02 

45.76
4,84 

20030025
31 

Ajuntament de Teià 
P082
8100

H 
Camí accés s.nord Teià/Masnou 

16/X/
2304
02 

37.39
7,87 

20030025
32 

Ajuntament de Tona 
P082
8300

D 
Mill.ferm i contencions c. Muntanya 

16/X/
2303
79 

44.68
5,53 

20030025
33 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P082
9000I 

Arranj. Camins municipals 
d'Ullastrell 

16/X/
2303
30 

45.66
3,85 

20030025
34 

Ajuntament de 
Vallirana 

P082
9600

F 
Actuacions camins a les Bassioles 

16/X/
2303
82 

9.093,
75 

20030025
35 

Ajuntament de Vic 
P082
9900J 

Millora camins municipals 
16/X/
2302
91 

44.36
9,95 

20030025
36 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

P083
0800I 

Arranj. camins municipals 
16/X/
2302
89 

29.55
9,96 

20030025
37 

Ajuntament de Vilobí 
del Penedès 

P083
0500

E 
Millora camins municipals 

16/X/
2303
85 

43.43
5,51 

20030025
38 

 
         1.881.070,49 
 
 
Sisè. MODIFICAR els terminis referents al Programa complementari de millora de 

camins municipals que s’indiquen en aquest acord, en el sentit següent: 
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Àrea de Presidència 

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Tràmit 
 

Termini d'acabament 
inicial 

Termini d'acabament 
per represa del 

còmput 

Nou termini 
d'acabament 

Execució d’actuacions 
2019 del Programa 
complementari de 
millora de camins 

municipals 

15/10/2020 04/01/2021 15/11/2020 

Justificació d’actuacions 
2019 del Programa 
complementari de 
millora de camins 

municipals 

15/10/2020 04/01/2021 15/11/2020 

 
Setè. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació, publicada a la Seu 
Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”. 
 
Vuitè. PUBLICAR la part corresponent a la liquidació definitiva i la modificació de 
terminis del present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-

lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema 
nacional de publicitat de subvencions. 
 
Novè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 35.4 del règim del 
Programa complementari de millora de camins municipals, la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona del dictamen substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes, en aplicació de l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Regim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, en tractar-se d’actes integrants d’un 
procediment de concurrència competitiva. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2016/0005360
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

Part dispositiva

DIR. SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL

X0203SE24 Suport a les obres i equipaments econòmic

Títol Dictamen d'aprovació de la liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini
de justificació fins al 15 d'octubre de 2019; del reconeixement de crèdit i
autorització i disposició de la despesa de diversos ajuts; i de la modificació de
diversos terminis, en el marc del Programa complementari de millora de
camins municipals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Objecte Aprovar la liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació
fins al 15 d'octubre de 2019; el reconeixement de crèdit i autorització i
disposició de la despesa de diversos ajuts; i la modificació de diversos
terminis, en el marc del Programa complementari de millora de camins
municipals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Destinataris - CIF/DNI AJ. BALSARENY - P0801800D
AJ. SANT QUIRZE SAFAJA - P0823900F
AJ. VILALBA SASSERRA - P0830700A
AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA - P0822500E
AJ. SANT POL DE MAR - P0823500D
AJ. SANT QUINTI DE MEDIONA - P0823600B
AJ. MARGANELL - P0824200J
AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA - P0826000B
AJ. SURIA - P0827400C
AJ. TALAMANCA - P0827700F
AJ. TAVERTET - P0828000J
AJ. TEIA - P0828100H
AJ. TONA - P0828300D
AJ. ULLASTRELL - P0829000I
AJ. VALLIRANA - P0829600F
AJ. VALLROMANES - P0829700D
AJ. VIC - P0829900J
AJ. VILOBI DEL PENEDES - P0830500E
AJ. VILANOVA I LA GELTRU - P0830800I
AJ. CASTELLTERÇOL - P0806300J
AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - P0809700H
AJ. SANT ESTEVE SESROVIRES - P0820700C
AJ. SANT HIPOLIT DE VOLTREGA - P0821400I
AJ. CALLDETENES - P0822400H
AJ. ALELLA - P0800300F
AJ. ARENYS DE MAR - P0800600I
AJ. ARENYS DE MUNT - P0800700G
AJ. AIGUAFREDA - P0801400C
AJ. BRUC, EL - P0802500I
AJ. CALDES DE MONTBUI - P0803300C
AJ. CALELLA - P0803500H
AJ. CANOVES I SAMALUS - P0804100F
AJ. CAPELLADES - P0804300B
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AJ. CASTELLAR DE N'HUG - P0805100E
AJ. CASTELLBELL I EL VILAR - P0805200C
AJ. CERVELLO - P0806700A
AJ. COLLBATO - P0806800I
AJ. FOGARS DE MONTCLUS - P0808000D
AJ. FONOLLOSA - P0808300H
AJ. FONT-RUBI - P0808400F
AJ. GARRIGA, LA - P0808700I
AJ. GAVA - P0808800G
AJ. GUARDIOLA DE BERGUEDA - P0809800F
AJ. LLINARS DEL VALLES - P0810500I
AJ. MANLLEU - P0811100G
AJ. MANRESA - P0811200E
AJ. MARTORELL - P0811300C
AJ. MASNOU, EL - P0811700D
AJ. MATADEPERA - P0811900J
AJ. MATARO - P0812000H
AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT - P0812600E
AJ. MONISTROL DE CALDERS - P0812700C
AJ. MONTORNES DEL VALLES - P0813500F
AJ. MOIA - P0813700B
AJ. OLESA DE BONESVALLS - P0814500E
AJ. OLESA DE MONTSERRAT - P0814600C
AJ. PALAFOLLS - P0815400G
AJ. PALAU-SOLITA I PLEGAMANS - P0815500D
AJ. PARETS DEL VALLES - P0815800H
AJ. PIERA - P0816000D
AJ. QUAR, LA - P0817600J
AJ. ROCA DEL VALLES, LA - P0818000B
AJ. SABADELL - P0818600I
AJ. SANTPEDOR - P0819100I
AJ. LLUÇA - P0810800C

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ser. Jurídico-Administratiu
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Of. Tèc. de Planif.i Actuació Infraestr.

Ref. Interna JLC 33535

Acte de referència AJG 567/2016
D 14578/2019
AJG 229/2016
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Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG) Proposa 21/07/2020, 12:33

Coordinador/a matèria CPISR-1 C Marina Espinosa De
Castro

Proposa 21/07/2020, 13:36

Intervenció General CPISR-1 C Josep Abella Albiñana Informat de
conformitat (f.l.p.)

22/07/2020, 12:41

Diputada adjunta de
Presidència (p.d.s.)

Maria Del Pilar Diaz Romero (SIG) Proposa la
Presidència; signa per
delegació (Decret
8966/2019, de 23 de
juliol)

24/07/2020, 11:43

Secretària General Petra Mahillo Garcia (SIG) Dona fe de l'aprovació
de l'acord

30/07/2020, 13:46
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