
 

Decret de l’Alcaldia
Expedient núm.: 882/2017
Assumpte: Sol·licitud de subvenció per a inversions en camins públics locals període 
2018-2020

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

DE RECTIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN 
CAMINS PÚBLICS LOCALS DURANT EL PERÍODE 2018-2020

 

Mitjançant l'Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, es van aprovar les bases reguladores de 
la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.

Atès  la  Resolució  GAH/1342/2017,  de  7  de  juny,  de  convocatòria  de  la  línia  de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.

Atès que segons les bases reguladores poden sol·licitar subvenció els municipis amb una 
població inferior  a 5.000 habitants i  que  poden ser objecte de subvenció les següents 
actuacions:

a) Les actuacions d'inversió en camins d'accés als nuclis, habitatges disseminats i 
serveis bàsics.
b) Les actuacions d'inversió en camins per facilitar l'accés a explotacions agràries i 
ramaderes.
c) Les actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins.

Atès la memòria del Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, de data 27 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va acordar, 
en sessió de data 29 de juny de 2017, sol·licitar  aquesta subvenció per inversions en 
camins públics locals per 4 actuacions, d’acord amb el següent detall: 

1. Arranjament del Camí de Fruit Camp, import previst actuació 11.936€ +IVA
2. Arranjament del Camí de la urbanització Boscos que comunica Boscos amb les 

Masies de Sant Miquel, import previst actuació 7.884€ + IVA
3. Arranjament del Camí del Papiol que dóna accés a la Masia Papiol, import previst 

actuació 3.108,70€ + IVA
4. Arranjament del Camí de Llorenç que comunica Banyeres amb el nucli de Casa 

Roja, import previst actuació 38.740€ + IVA

La sol·licitud de subvenció es va presentar electrònicament a l’adreça http://www.eacat.cat 
en data 5 de juliol de 2017, adjuntant la informació detallada a la base cinquena de les 
reguladores de la subvenció. 

Atès que s’ha detectat un error en l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juny 
de  2017,  figurant  intercanviats  els  imports  de  dos  de  les  actuacions:  el  Camí  de  la 
urbanització Boscos i el Camí de Papiol.

Vist el requeriment del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
de data 20 de juliol de 2017, RE-2775, on es fan constar les següents mancances en la  
sol·licitud de subvenció:

 

http://www.eacat.cat/


 

- Que d’acord amb la base 4.1,  el  pressupost  total  de contracte que figura a la 
documentació tècnica, no pot ser superior als 50.000,00 euros.

- Que d’acord amb la base 5.3, cal que la documentació tècnica que adjunteu estigui 
signada electrònicament per un tècnic.

Atès la memòria redactada per l’arquitecta contractada per l’Ajuntament, Sra. Mireia Barba 
Lloret, en data 28 de juliol de 2017, on es dóna esmena a les mancances. 

Atès que s’ha de donar compliment al requeriment en un termini màxim de 10 dies, termini  
que finalitza el proper 3 d’agost de 2017.

Per tot això exposat, 

RESOLC:

PRIMER.- Rectificar la sol·licitud de subvenció per  a inversions en camins públics locals 
per al període 2018-2020, que es va acordar per Junta de Govern Local de data 29 de juny 
de 2017, de manera que les actuacions a realitzar en l’anualitat 2018 són les següents: 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

Les actuacions concretes a realitzar són les següents :

1. Arranjament del Camí de Fruit Camp.

2. Arranjament del Camí de la Urbanització Boscos que comunica Boscos amb Les 
Masies de Sant Miquel.

3. Arranjament del Camí del Papiol que dona accés a la Masia Papiol.

4. Arranjament del Camí de Llorenç que comunica Banyeres amb el nucli de Casa 
Roja.

Es  realitzarà  una  adequació  dels  paviments  malmesos  dels  camins  i  dels  marges 
consistent  en la demolició de les parts malmeses amb mitjans mecànics,  subministra i 
compactat d’una capa de zahorres naturals i posteriorment es subministrarà i compactarà 
una capa d’aglomerat, inclòs un reg d’imprimació.

PRESSUPOST

1. Arranjament del Camí de Fruit Camp.

CONCEPTE QUANTITAT PREU 
UNITARI

TOTAL

Picar el paviment d’aglomerat existent. Càrrega 
i transport a zona autoritzada.
M2

320,00 5,60 € 1.792,00 €

Excavació del terreny amb mitjans mecànics, 
per sanejar les arrels que aixequen el paviment. 
Càrrega i transport a zona autoritzada.
M2

320,00 5,50 € 1.760,00 €

Subministre, estesa i compactat d’una capa de 
zahorres naturals per a la preparació de la 
base.
M2

320,00 5,20 € 1.664,00 €

Subministre, estesa i compactat d’una capa 320,00 21,00 € 6.720,00 €

 



 

d’aglomerat en calent de 5 cm de gruix, tipus 
D-8, amb reg d’imprimació inclòs.
M2

Total euros 11.936,00 €

2. Arranjament del Camí de la Urbanització Boscos que comunica Boscos amb 
Les Masies de Sant Miquel.

CONCEPTE QUANTITAT PREU 
UNITARI

TOTAL

Demolició del paviment existent. Càrrega i 
transport a zona autoritzada.
M2

95,75 5,60 € 536,20 €

Preparació del terreny amb mitjans mecànics. 
Refinar i compactar la base.
M2

95,75 1,30 € 124,50 €

Subministre, estesa i compactat d’una capa 
d’aglomerat en calent de 5 cm de gruix, tipus 
D-8, amb reg d’imprimació inclòs.
M2

95,75 24,00 € 2.298,00 €

Arreglar tapa de registre que està ensorrada.
Ud.

1,00 150,00 € 150,00 €

Total euros 3.108,70 €

3. Arranjament del Camí del Papiol que dona accés a la Masia Papiol.

CONCEPTE QUANTITAT PREU 
UNITARI

TOTAL

Preparació del terreny amb mitjans mecànics. 
Subministre, estesa i compactat d’una capa 
de zahorres naturals per a la preparació del 
terreny.
M2

270,00 8,20 € 2.214,00 €

Subministre, estesa i compactat d’una capa 
d’aglomerat en calent de 5 cm de gruix, tipus 
D-8, amb reg d’imprimació inclòs.
M2

270,00 21,00 € 5.670,00 €

Total euros 7.884,00 €

4. Arranjament del Camí de Llorenç que comunica Banyeres amb el nucli de 
Casa Roja.

CONCEPTE QUANTITAT PREU 
UNITARI

TOTAL

Rascar i netejar les vores del camí. Càrrega 
i transport a zona autoritzada.
Mides aproximades
Ml.

1.500,00 1,60 € 2.400,00 €

Aixecar les tapes de registre a la nova cota 
de paviment.
Mides aproximades.
Uds.

8,00 75,00 € 600,00 €

Subministre, estesa i compactat d’una capa 
d’aglomerat en calent de 5 cm de gruix, 
tipus D-8, amb reg d’imprimació inclòs.
Mides aproximades.
M2

1.600,00 9,40 € 15.040,00

Total euros 18.040,00

 



 

El cost  total de les actuacions a realitzar als camins municipals ascendeix a la quantitat de 

TOTAL PRESSUPOST SENSE IVA 40.968,70 €
TOTAL IVA (21%)   8.603,43 €
TOTAL 49.572,13 €

SEGON.-  Donar  compliment  al  requeriment  del  Departament  de  Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge en temps i forma. 

TERCER.- Ratificar aquesta resolució per la Junta de Govern Local. 

QUART.- Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple.

En dono fe
L’Alcalde,        La secretària interventora tresorera accidental  

    
Banyeres del Penedès,

document signat electrònicament al marge
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