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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOV ERN 

 
DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2013 

 
 
A la ciutat de Barcelona, el 7 de novembre de 2013, a les 11 hores i 5 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària 
en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència del seu president Sr. Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del 
Vicpresident primer, Sr. Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident 
quart, Sr. Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que 
s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i Vidal, Joan Carles García i 
Cañizares, Joan Roca i Lleonart, Josep Salom i Ges, Ramon Riera Bruch, senyora 
Mireia Solsona i Garriga i senyors Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells i Berzosa i els 
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyora Mireia Hernández i 
Hernández, Josep Llobet Navarro, i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
i la Interventora General, Sra.Teresa Raurich Montasell. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors  i senyores Jaume Ciurana i Llevadot, 
Jordi Subirana i Ortells, Joan Puigdollers i Fargas, senyors Gerard Ardanuy i Mata, 
Andreu Carreras i Puigdelliura, senyora Mercè Rius i Serra, senyors Ramon Castellano 
Espinosa  i Arnau Funes i Romero. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el “Programa complementari d’urgència social”, 
el seu règim de concertació i la corresponent resolució de concessió d’ajuts. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
Dictamen que proposa, per delegació de la Presidènc ia, aprovar en el marc del  
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el “Progra ma complementari 
d’urgència social”, el seu règim de concertació i l a corresponent resolució de 
concessió d’ajuts.-   La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com 
també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el 
procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al 
Pla de referència. 
 
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
8 de juny de 2012, configura els Programes complementaris com un dels instruments 
que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de concertació, preveuen 
i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de 
concertació definits a la clàusula 7ª del Protocol general.  
 
Els Programes complementaris es defineixen a la clàusula 11ª del Protocol general 
com aquells instruments específics de concertació elaborats de forma contingent per 
tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació 
de Barcelona i, de manera especial, per pal·liar els efectes davant de situacions 
imprevistes o que requereixin d’una actuació específica per part d’aquesta Corporació. 
 
L’actual context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el conjunt de 
les administracions públiques i, particularment, les administracions locals. Aquesta 
afectació del conjunt de les administracions, però, no només ha significat un impacte 
econòmic, sinó que també s’ha traduït en una insuficiència de recursos econòmics que 
ha comportat, en moltes ocasions, el manteniment d’actuacions adreçades a la millora 
de les condicions de vida de les famílies. 
 
La crisi financera i econòmica ha posat de manifest la generalització de determinades 
problemàtiques socials i d’antics factors de vulnerabilitat que poden conduir 
a situacions de risc i exclusió social. Igualment, també s’ha produït un enduriment de 
les condicions d’accés al finançament per les petites i mitjanes empreses, el que ha 
suposat la contracció de l’economia productiva i el consegüent estancament del 
desenvolupament econòmic.  
 
En els darrers anys, les problemàtiques socials derivades de la crisi econòmica han 
impactat de ple en les persones i famílies donant lloc a una transversalització de la 
pobresa envers el conjunt de la població afectant a col·lectius que tradicionalment 
presentaven una situació normalitzada. Les dades de l’Enquesta de Condicions de 
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Vida i Hàbits de la Població a Catalunya de l’any 2011 són clares en aquest aspecte. 
D’acord amb aquesta font, un 27,7% de la població catalana —el que suposa més 
d’1,5 milions de persones—, viu en llars que arriben amb dificultat o molta dificultat a 
finals de mes i un 39% no pot fer front a una despesa imprevista. L’enquesta situa, 
també, els menors de 16 anys com el col·lectiu que pateix de forma més intensa el risc 
de patir pobresa, amb una taxa del 26,5% a la demarcació de Barcelona.  
 
Els governs locals, atesa la seva proximitat als ciutadans, han esdevingut els principals 
distribuïdors de benestar comunitari i, específicament, els realitzadors de les polítiques 
bàsiques d’inclusió social. En l’actualitat, però, l’elevat nombre de projectes a finançar, 
les dificultats d’execució dels mateixos, el cost creixent de transacció dels recursos, la 
dificultat a l’hora de justificar la seva liquiditat, i, en general, l’actual insuficiència de 
recursos de què disposen, juntament amb el nou marc normatiu, estan conduint a un 
escenari marcat per una notòria restricció pressupostària, circumstància aquesta que 
dificulta la gestió, per part dels mateixos, d’aquesta complexa situació social. 
 
La gravetat del context requereix ajustar la tasca d’assistència i cooperació local que 
presta la Diputació de Barcelona a les necessitats reals dels governs locals en matèria 
social, necessitats derivades de l’actual situació de crisi econòmica i de l’existència de 
situacions de risc d’exclusió social que aconsellen l’adopció de mesures urgents per 
part dels poders públics.  
 
Així doncs, partint dels articles 31 i 36 en relació amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i dels articles 91 a 93 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, en relació amb l’article 66 del mateix cos legal, que 
estableixen la competència de les diputacions provincials per a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona 
promou el present Programa complementari d’urgència social, en consonància amb els 
preceptes de la Llei 13/2006, de 27 juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
amb la voluntat de donar cobertura a aquelles situacions en les que, havent constat 
l’existència de situacions d’urgència social, es considera necessari conferir suport 
econòmic als governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona. Aquesta 
cooperació amb els governs locals es duu a terme tot coordinant les diferents 
iniciatives impulsades des d’altres administracions per garantir l’adequada prestació 
dels serveis socials bàsics i de les llars d’infants de titularitat municipal amb eficàcia, 
eficiència, objectivitat i igualtat, evitant duplicitats i actuant des de la proximitat i amb 
ple respecte al principi de lleialtat institucional.   
 
Amb tot, el present Programa complementari d’urgència social (en endavant, 
“Programa complementari”) es caracteritza pel seu enfocament vers les persones i les 
famílies i es basa en el suport en la prestació de serveis socials bàsics i en la gestió de 
prestacions d’urgència social per donar cobertura a situacions de necessitat greu que 
afecten la qualitat de vida de les persones, així com també, en el sosteniment de les 
llars d’infants de titularitat municipal. La seva articulació esdevé fonamental davant la 
constatació de l’existència de famílies en què tots els membres es troben a l’atur, amb 
prestacions i subsidis molt baixos, i amb grans dificultats per fer front a les despeses 
derivades de l’habitatge. 
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Partint de la ferma voluntat dels governs locals en relació amb la garantia dels drets 
reconeguts al conjunt de la ciutadania, es focalitza l’atenció a: la suficiència alimentària 
dels infants i adolescents, en particular, i del conjunt de la societat en general; l’atenció 
a les persones dependents; la conciliació de la vida laboral i familiar, amb la voluntat 
última de fer possible la millora de la qualitat de vida de les persones i les famílies, la 
integració social dels col·lectius que es troben en situacions de potencial risc d’exclusió 
social i al sosteniment de les places públiques de les llars d’infants municipals. 
 
Concretament, els ajuts que s’atorguen en el marc del Programa complementari 
s’emmarquen en els àmbits de serveis de benestar social i d’educació i, 
específicament, s’atorguen a l’empara de les línies de suport següents: 
 
- En primer lloc, s’articula una línia de suport destinada a la “cobertura de situacions 

d’urgència social i al sosteniment dels equips professionals de serveis socials” en el 
marc de la qual s’articulen les següents modalitats: 

 
a. Modalitat referent a “ajuts per a necessitats socials bàsiques”, comprensiva 

d’ajuts adreçats a fer front a situacions de necessitat que, en els termes de 
l’article 12 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, apareixen en el transcurs de la vida d’una persona impedint-li assumir 
les despeses necessàries per a l’accés als subministraments bàsics o per cobrir 
les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat i l’adquisició de 
material escolar i de llibres. També s’hi inclouen ajuts per a l’accés o 
manteniment de l’habitatge habitual, així com per assumir les despeses 
derivades del mateix. 

 
b. Modalitat de “reforç dels equips professionals de serveis socials”, centrada en 

garantir una aportació municipal adequada i suficient per a fer front al cost dels 
tècnics i professionals dels serveis socials, garantint una dotació suficient davant 
la creixent demanda de necessitats que han d’atendre els serveis socials i amb 
l’objectiu final de garantir la millora de les condicions de vida de la ciutadania i 
atenent a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, que 
assenyala els professionals dels equips de serveis socials com un agent clau del 
sistema. 

 
c. Modalitat de suport a “altres situacions de necessitat”, orientada a l’atenció de 

situacions d’urgent i greu necessitat determinades des dels criteris tècnics de 
Serveis Socials. 

 
- En segon lloc, una línia del Programa complementari adreçada a la “garantia dels 

serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat” amb la finalitat de promoure 
una millor qualitat de vida de les persones usuàries. Així doncs, en primer terme, es 
preveu la concessió d’ajuts adreçats al pagament de serveis d’atenció domiciliària, 
tot potenciant l’autonomia de les persones i unes condicions adients de convivència 
de les persones usuàries en el propi entorn familiar i socioeducatiu. Aquests ajuts 
s'adrecen a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat, tenen 
limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o 
requereixen atenció permanent i a distància. Segons la Llei 12/2007, de serveis 
socials, la prestació d’una assistència adequada a aquests col·lectius és 
competència dels municipis de més de 20.000 habitants. 
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En el marc d’aquesta línia de suport es contempla també la concessió d’ajuts 
adreçats al finançament del transport adaptat per a persones amb discapacitat i/o 
dependència que no poden fer ús del transport ordinari, que compten amb dificultats 
de mobilitat o que necessiten acompanyament, amb l'objecte de possibilitar el seu 
accés a serveis especialitzats o a aquells altres que els permetin garantir la seva 
integració social.  
 
El servei de transport adaptat és de prestació obligatòria en aquells municipis de 
més de 50.000 habitants, en termes de l’article 67.e) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. Amb tot, i sens perjudici del reconeixement exprés d’aquesta 
competència, el cert és que la resta els municipis, i també els consells comarcals, 
compten amb atribucions reconegudes en matèria social de conformitat amb les 
determinacions de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, 
del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.  

 
- En tercer lloc, s’habilita la línia de suport “escolarització 0-3 anys”, amb la que es 

pretén recolzar els ajuntaments que han dut a terme un esforç important per la 
creació de places públiques per infants de 0 a 3 anys i que no han traslladat la 
pressió del finançament d’aquests serveis a les famílies. Es tracta, en definitiva, de 
col·laborar en el sosteniment de les places públiques de les llars d’infants de 
titularitat municipal, per mitjà de pagaments per a la consolidació de places, i de 
promoure la formalització d’acords financers entre administracions per tal de 
contribuir al funcionament i a la sostenibilitat d’aquests centres i, a més, agilitar els 
pagaments pendents, tal i com el Parlament insta al Govern de la Generalitat 
mitjançant la Resolució publicada el passat dos d’octubre d’enguany al Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya . 

 
Són destinataris dels ajuts previstos en el marc del present Programa complementari 
els ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona i, per al supòsit específic dels 
ajuts adreçats al transport adaptat, en el marc de la línia de suport “garantia de la 
prestació de serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat”, ho són també els 
consells comarcals de la referida demarcació territorial. No es preveu com a 
destinatària dels ajuts la ciutat de Barcelona, atès el règim especial de què gaudeix 
d’acord amb la disposició addicional 6a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en relació amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 
Carta municipal de Barcelona i la Llei 1/2006, de 13 de març, mitjançant la qual es 
regula el règim especial del municipi de Barcelona.  
 
Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, preveu que les subvencions que integren plans o instruments 
similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació 
municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria 
les disposicions de la citada Llei 38/2003, així com les de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord de 30 
d’octubre de 2008 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, de 15-01-09). 
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Per tot l’exposat procedeix aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, el present “Programa complementari d’urgència social”, així com també, el 
seu règim de concertació i la resolució de concessió d’ajuts corresponent. 
 
Vist l’apartat 12.2.a) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 2013 (núm. 882/13) i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 2013, pel 
qual es preveu que correspon, per delegació de Presidència, a la Junta de Govern 
aprovar la creació de programes complementaris.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el 
“Programa complementari d’urgència social”. 
 
Segon.-  APROVAR el règim de concertació del “Programa complementari d’urgència 
social” i disposar que aquest règim esdevé la normativa aplicable pel que fa a 
l’atorgament i execució dels ajuts que, en el marc del mateix, es concedeixin. 
 
“ Règim de concertació aplicable al Programa compleme ntari d‘urgència social  
 
Article 1. Objecte 
1. L’objecte de la present regulació és definir les condicions específiques de 

concessió i gestió dels ajuts destinats als governs locals de la demarcació de 
Barcelona que es deriven del present Programa complementari d’urgència social 
(en endavant, “Programa complementari”) amb la finalitat de donar resposta a les 
situacions d’urgència i de risc d’exclusió social sorgides a conseqüència de la 
conjuntura econòmica actual. 

 
2. Els ajuts que es concedeixen en els termes del present règim de concertació es 

corresponen amb les línies de suport que consten descrites a l’article 2, les quals 
s’emmarquen en dos grans àmbits de serveis socials i educatius: 

 
a. Àmbit de serveis de benestar social, comprensiu de les línies de suport 

següent: 
- “Cobertura de situacions d’urgència social i de sosteniment dels equips 

professionals de serveis socials”. 
- “Garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport 

adaptat”. 
b. Àmbit de serveis d’educació, comprensiu de la línia de suport “escolarització 

0-3 anys”.  
 
3. Les línies de suport previstes a l’article 2 poden comprendre una o més modalitats 

i acollir, en el seu sí, ajuts d’índole diversa, d’acord amb la naturalesa del suport a 
prestar per la Diputació de Barcelona. 
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4. L’ens destinatari formalitzarà el pagament dels ajuts concedits en el marc d’aquest 
Programa complementari a les persones beneficiàries a través de les línies de 
suport recollides a l’article 2.  

 

Article 2. Línies de suport i modalitats 
1.  Línia de suport per a la “cobertura de situacions d’urgència social i de sosteniment 

dels equips professionals de serveis socials”, en alguna de les modalitats que 
s’exposen a continuació:  
a.  Ajuts per a necessitats socials bàsiques: 

- Ajuts per a subministraments bàsics. 
- Ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual. 
- Ajuts per a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament 

o altra causa major i per a l’allotjament temporal. 
- Ajuts per a l’alimentació i necessitats bàsiques de subsistència. 
- Ajuts per a l’alimentació infantil, higiene i lactància. 
- Ajuts per a roba i calçat. 
- Ajuts per a material escolar i llibres.  
 

b.  Reforç dels equips professionals de serveis socials. 
- Ajuts destinats al pagament dels professionals i tècnics dels equips 

professionals de serveis socials dels governs locals. 
 

 c.  Altres situacions de necessitat.   
- Ajuts per a l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitat, determinades 

en funció dels criteris tècnics de serveis socials. 
 

2.  Línia de suport per a la “garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i 
del transport adaptat”: 

- Ajuts per al pagament de serveis d'atenció domiciliària (SAD). 
- Ajuts per al pagament del transport adaptat. 

 

3.  Línia de suport d’“escolarització 0-3 anys”: 
- Ajuts a l’escolarització a educació infantil (infants de 0 a 3 anys). 

 

Article 3. Quantia màxima dels ajuts  
L’import total amb què es doten els ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest 
Programa complementari és de trenta milions (30.000.000) €, dels quals, 18.000.000 € 
es corresponen amb l’àmbit de serveis de benestar social, i 12.000.000 € amb l’àmbit 
de serveis d’educació. Aquests imports es distribueixen entre les diferents línies de 
suport previstes a l’article 2 del present règim de concertació de la següent manera: 
 

- Es destinen 9.998.672,42 € a la línia de suport per a la “cobertura de situacions 
d’urgència social  i de sosteniment dels equips professionals de serveis socials “.  

 

- Es destinen 8.001.327,58 € a donar cobertura als ajuts derivats de la línia de 
suport per a la “garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i 
transport adaptat”. 

 

- Es destinen 12.000.000 € als ajuts corresponents a la línia de suport 
“escolarització 0-3 anys”. 



8/29 

Article 4. Procediment de concessió dels ajuts i cr iteris de distribució 
1. L’atorgament dels ajuts es durà a terme per procediment de concessió directa 

atesa la seva consideració com a fons de prestació, de conformitat amb la clàusula 
12.3.b) del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
2. Tots els ens destinataris dels ajuts concedits en el marc d’aquest Programa 

complementari compten amb una aportació econòmica determinada en funció de la 
ràtio de distribució aplicada en cada cas i amb un import mínim garantit de 1.000 
euros per a cadascuna de les línies de suport, a excepció de la línia de suport 
“escolarització 0 – 3 anys”. 

 
3. Per a la concreció de l’aportació que correspon percebre a cada ens destinatari 

s’han emprat un seguit d’indicadors que, referits a les línies de suport que es 
detallen a l’article 2 del present règim de concertació, permeten obtenir, per a cada 
ens destinatari, una aportació econòmica global corresponent als objectius del 
present Programa complementari i respectuosa amb el principi d’autonomia local 
en la gestió i determinació del destí dels ajuts concedits. Els indicadors emprats 
per a la determinació dels imports de referència són els que es detallen a 
continuació: 

 
a. En el marc de la línia de suport “cobertura de situacions d’urgència  social 

i sosteniment dels equips professionals de serveis socials” , els indicadors 
emprats són els següents:  
- Població (font: Idescat, 2012). 
- Taxa d’atur (font: Hermes, 2013). 

 
A partir d’aquests indicadors, el càlcul de la ràtio corresponent a la modalitat “ajuts 
per a necessitats socials bàsiques” (modalitat “a”) s’ha realitzat partint de la taxa 
d’atur, en el benentès que genera un impacte rellevant en la demanda dels ajuts 
adreçats a la cobertura de les necessitats socials bàsiques. Aquest càlcul s’ha dut 
a terme en funció dels trams següents: 

- Tram 1: 0,35€/habitant per municipis de menys d’un 15% d’atur. 
- Tram 2: 0,60 €/habitant per municipis d’entre un 15 i un 19% d’atur.  
- Tram 3: 0,80 €/habitant per municipis amb més d’un 19% d’atur.  

 
Pel que fa a la modalitat “Reforç dels equips professionals de serveis socials” 
(modalitat “b”) la ràtio s’ha calculat a partir d’un criteri poblacional aplicant 1,906 € 
per cada habitant. 
 
En darrer terme, per a la determinació de l’import que correspon percebre a cada 
ens destinatari en el marc d’aquesta línia de suport s’ha procedit a la suma de les 
quantitats resultants del càlcul que exposat per a les modalitats d’ajuts “a” i “b” tot 
garantint una aportació mínima de 1.000 € a cada municipi.  

 
b. En el marc de la línia de suport “garantia de la prestació de ser veis 

d'atenció domiciliària i de transport adaptat” , els indicadors que s’han 
aplicat són: 
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- Població major de 65 anys (font: Idescat, 2012). 
- Població amb discapacitat (font: Idescat, 2011). 
- Aplicació d’un factor de correcció d’increment de 34,09 € per a cada 

consell comarcal amb la finalitat de garantir la distribució adequada de 
la totalitat dels ajuts. 

 
A partir d’aquests indicadors, les ràtios s’han establert en funció de cadascuna 
de les tipologies d’ajut que s’emmarquen en aquesta línia de suport, en els 
termes que s’exposen a continuació: 

 
- Per a l’ajut per al “pagament serveis d’atenció domiciliària (SAD)”, la 

ràtio es calcula a partir de la població major de 65 anys en el benentès 
que es tracta d’un indicador amb un impacte considerable en relació 
amb la demanda de serveis de prestació domiciliària. A tal efecte, la 
ràtio aplicada és de 10,378 €/ habitant major de 65 anys.  

- Per a l’ajut per al “pagament del transport adaptat”, el càlcul de la ràtio 
s’efectua a partir de criteri de població discapacitada en el benentès que 
és la principal usuària del transport. A tal efecte, la ràtio aplicada és de 
6,93 €/habitant.  

 
     En la mesura que els consells comarcals també ostenten la condició d’ens 

destinataris en el marc d’aquesta línia de suport,  de conformitat amb l’article 5 
del present règim regulador, s’ha efectuat la distribució en base a una doble 
distinció: 

 
- Quan els destinataris són els municipis de la demarcació es consideren 

els ajuntaments de 50.000 habitants i més.  
- Quan són destinataris els consells comarcals, es consideren els 

ajuntaments que comptin amb menys de 50.000 habitants.  
 
En darrer terme, per a la determinació de l’import que correspon percebre a 
cada ens destinatari en el marc d’aquesta línia de suport s’ha procedit a la 
suma de les quantitats resultants del càlcul que s’ha exposat per a cadascun 
dels ajuts tot garantint una aportació mínima de 1.000 € a cada municipi.  

 
c. En el marc de la línia de suport “escolarització 0-3 anys”:  

 
-  Alumnes matriculats a les escoles bressol de titularitat municipal 

sempre i quan no superi la capacitat autoritzada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (font: Departament 
d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, curs 2012/13).  

 
El repartiment de l’import amb què es dota aquesta línia de suport s’efectua 
aplicant una ràtio de 462,32 € per cada alumne matriculat a les escoles bressol 
municipals i sempre i quan no es superi la capacitat autoritzada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 
4.  Els imports sobrants que resultin d’ajuts no acceptats o que es derivin de 

renúncies expresses i/o de reduccions es redistribuiran entre tots els destinataris 
en proporció a la quantitat atorgada si l’import total supera el 5% de la mateixa. 
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Article 5. Destinataris dels ajuts 
1.   Són destinataris dels ajuts que es concedeixen en el marc de les línies de suport 

“cobertura de situacions d’urgència social i sosteniment dels equips professionals 
de serveis socials” tots els municipis de la demarcació de Barcelona excepte la 
ciutat de Barcelona per raó de la seva subjecció al règim especial establert a la 
Disposició addicional 6a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en relació amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 
municipal de Barcelona i la Llei 1/2006, de 13 de març, mitjançant la qual es regula 
el règim especial del municipi de Barcelona. 

 

2. Per als ajuts que es concedeixin en el marc de la línia de suport “escolarització 0-3 
anys”, tindran la consideració d’ens destinataris tots els municipis que disposin 
d’escoles bressol de titularitat municipal amb excepció de la ciutat de Barcelona 
per raó de la seva subjecció a un règim especial en els termes exposats a l’apartat 
anterior d’aquest article.  

 

3.  Pel que fa als ajuts per al pagament del transport adaptat, en el marc de la línia de 
suport “garantia de la prestació de serveis d’atenció domiciliària i de transport 
adaptat”, ostenten la condició de destinataris els municipis majors de 50.000 
habitants i els consells comarcals de la demarcació de Barcelona.  

 

4.  Per motius d’eficàcia administrativa, podran ser destinataris dels ajuts els consells 
comarcals, els consorcis i les mancomunitats que comptin amb la delegació 
expressa dels municipis destinataris en el marc del present Programa 
complementari. 

 

Article 6. Obligacions dels ens destinataris 
1.  Els destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es comprometen, 

amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com, també, a presentar 
la corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents 
obligacions: 

 

a.  El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació, verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de 
la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida 
en relació amb l’ajut concedit. 

 

b. Quan hi hagi difusió pública l’ens destinatari haurà de preveure la presència de 
la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de 
l’esmentada marca cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona.  

 

c. Els consells comarcals de la demarcació de Barcelona i els ajuntaments de la 
seva base territorial destinataris dels ajuts establiran canals de comunicació i 
de col·laboració mútua per tal d’evitar duplicitats en la tramitació i concessió 
d’ajuts per aquests serveis. 

 
d. Els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts s’hauran de conservar 

per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions.  
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e. Els ens destinataris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat prèviament. 

 
f. En el document de formalització de subvencions en favor de les persones 

beneficiàries, els ens destinataris hauran de reflectir-hi l’obligació de les 
mateixes de manifestar l’obtenció d’altres subvencions o ajuts per part d’altres 
entitats públiques o privades.  

 
2. Els ajuts atorgats als ens destinataris seran compatibles amb qualsevol altra 

subvenció concedida per altres ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de 
les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 
projecte o activitat a desenvolupar.  

 
3. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada 

cas, corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 
 

Article 7. Protecció de dades personals 
1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa 

vigent sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (en endavant, LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de 
l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de 
“responsables dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les 
actuacions. 

 
2. Els ens destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la 

despesa en els termes previstos en aquest règim de concertació i en els formularis 
corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al 
seguiment i control de l’execució de l’ajut. 

 
3. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents 

originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui 
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa. 

 
4. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat 

de les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 
 
5. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al 

fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici 
dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre 
general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008, 
Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la Diputació de 
Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/). 

 
Article 8.  Despesa elegible 
1.  Seran elegibles, amb caràcter general, es despeses vinculades directament amb 

l’objecte dels ajuts concedits en el marc d’aquest règim de concertació 
corresponents als capítols 1 “despeses de personal”, 2 “despeses corrents en béns 
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i serveis” i 4 “transferències corrents” dels Pressupostos de despesa de les 
corporacions locals en els termes establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals 
(en endavant, Ordre EHA/3565/2008). Quan el pressupost de l’ens destinatari 
estigui classificat per programes seran elegibles les despeses corresponents amb 
l’Àrea de despesa 2, “actuacions de protecció i promoció social”, de conformitat 
amb l’ Ordre EHA/3565/2008. 

 
2. També seran elegibles, fins a un 5% de les despeses justificades, les despeses  

indirectes següents: 
a. Despeses generals referides a subministraments, neteja, material d’oficina i 

assegurances. 
b. Aquelles altres despeses que no siguin conseqüència directa de la realització 

de l’acció objecte d’ajut. 
 
3.  No seran elegibles les despeses derivades de la creació d’equipaments i 

infraestructures, de la creació i adquisició de béns de naturalesa inventariable o 
d’altres despeses que no siguin amortitzables.  

 
Article 9.  Beneficiaris dels ajuts   
1. Seran beneficiaris dels ajuts atorgats en el marc de les línies de suport “cobertura 

de situacions d’urgència social i sosteniment dels equips professionals de serveis 
socials” i “garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i de transport 
adaptat” els ciutadans que es trobin en alguna de les situacions referenciades a 
l’article 2 del present règim de concertació, que estiguin empadronats al municipi 
destinatari de l’ajut  i que es trobin en una situació de necessitat social i/o 
econòmica valorada pels serveis socials municipals. Tanmateix, en compliment de 
l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, podran ser beneficiaris dels ajuts les persones que no estiguin 
empadronades quan siguin residents, visquin o es trobin de manera estable al 
municipi, i sempre i quan amb la concessió de l’ajut es pretengui donar cobertura a 
necessitats socials bàsiques o respondre a una situació de vulnerabilitat social i 
humanitària. Tindrà especial consideració envers aquest article el col·lectiu de 
persones transeünts o en situació de “sense sostre”. La concessió de l’ajut restarà 
vinculat a l’acceptació del pla de treball amb els serveis socials bàsics.  

 
2. L’ajut atorgat en favor d’aquells que ostentin la condició de beneficiaris de 

conformitat amb l’apartat anterior serà compatible amb qualsevol altre ajut que 
s’hagi concedit per altres administracions o ens públics o privats. No obstant això, 
els beneficiaris hauran de comunicar a l’administració que faci efectiu el pagament 
de l’ajut la petició i/o obtenció de qualsevol ajut públic o privat concurrent. A tal 
efecte, el document de formalització de l’ajut de l’ens destinatari establirà 
expressament aquesta obligació en els termes de l’article 6.1.f) d’aquest règim de 
concertació. 

 
3. Les entitats socials podran ser beneficiàries dels ajuts atorgats en el marc de les 

línies de suport “cobertura de situacions d’urgència social i sosteniment dels 
equips professionals de serveis socials” i “garantia de la prestació de serveis 
d'atenció domiciliària i de transport adaptat” per la realització d’actuacions 
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adreçades a la provisió de béns i serveis de primera necessitat sempre i quan les 
transferències econòmiques que els ens destinataris realitzin a favor de les 
mateixes, amb càrrec als ajuts concedits en el marc del present Programa 
complementari, no superin el 25% de l’import rebut.  

 
Article 10. Criteris per a l’adjudicació de les pre stacions per part dels ens locals 
1.  L’adjudicació, en favor de qui ostenti la condició de beneficiari en els termes 

previstos a l’article anterior, de les prestacions econòmiques subjectes als ajuts 
atorgats per part de la Diputació de Barcelona estarà regulada per la normativa 
municipal aprovada a tal efecte.  

 
2.  Aquells municipis que no comptin amb una regulació de la concessió disposen, 

com a instrument orientador, del “Reglament municipal tipus regulador de 
prestacions econòmiques de caràcter social”, aprovat el 13 de juliol de 2010 per la 
Presidència de la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona el 6 d’agost del 2010. Igualment, està disponible a l’adreça: 
www.diba.cat/benestar. 

 
Article 11. Centres gestors responsables de la gest ió 
Els centres gestors de la Diputació de Barcelona responsables de l’aplicació dels 
criteris objectius per determinar la quantia, gestionar i fer el seguiment dels ajuts 
corresponents als àmbits de serveis de benestar social i d’educació, compresos a les 
línies de suport descrites a l’article 2 del present règim de concertació, són la Gerència 
de Serveis de Benestar Social i  la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones de la Diputació de Barcelona, respectivament. 
 

Article 12. Resolució i notificació  
1. La concessió dels ajuts es realitzarà en el mateix acte que aprova aquest 

Programa complementari i la seva regulació, d’acord amb els criteris establerts a 
l’article 4. 

 

2. L’acte d’aprovació d’aquest Programa complementari i la concessió dels ajuts es 
notificarà a tots els ens destinataris, de manera individualitzada, en el termini 
màxim de 10 dies a comptar des de la data de la seva aprovació. 

 

Article 13. Acceptació dels ajuts 
1. Per a l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el marc del present Programa 

complementari és necessari que els ens destinataris, en el termini màxim d’un mes 
comptat a partir de la data de notificació de la resolució de concessió, manifestin 
expressament l’acceptació de l’ajut a través de la realització del tràmit “P300” 
d’acceptació d’ajut, disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, en el sí del 
“Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai corresponent de 
la ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Aquesta acceptació pot anar referida a la 
totalitat de l’ajut, o bé, a una part del mateix, i haurà de presentar-se, 
preferentment, abans del 20 de desembre de 2013, als efectes de poder garantir el 
pagament dels ajuts dins l’anualitat 2013.  

 
2. L’acte d’acceptació implicarà la conformitat amb tots els termes d’aquest règim de 

concertació i les condicions de la seva execució. 
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3. Si, transcorregut el termini fixat a l’apartat 1 d’aquest article, l’ens destinatari no ha 
tramès el formulari d’acceptació a la Diputació de Barcelona, s’entendrà que ha 
renunciat a l’ajut atorgat, a excepció que manifesti de forma expressa l’acceptació, 
tot adjuntant el formulari corresponent, en tot cas, abans del 31 de març de 2014. 

 
Article 14. Pagament als ens destinataris  
1. El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu un cop 

acceptats expressament els ajuts, mitjançant el tràmit “P300” d’acceptació d’ajut, 
d’acord amb les previsions de l’article anterior i en els termes que s’exposen a 
continuació: 

a. Un únic pagament anticipat del 100% de l’import concedit als ajuntaments 
menors de 20.000 habitants i als consells comarcals.  

b. Un primer pagament del 60% de l’import concedit als ajuntaments majors 
de 20.000 habitants. El pagament del 40% restant  s’efectuarà d'un sol cop 
prèvia justificació del total de l'ajut concedit. Alternativament es podrà 
pagar fraccionadament prèvia la presentació de justificacions parcials, en 
el benentès que la primera justificació parcial haurà de ser d'import 
superior a l'avançat, tot efectuant-se aquest pagament per l'import justificat 
en escreix, i els posteriors per l'import efectivament justificat. 

 
2. L'avançament del pagament es justifica, pel que fa a l’àmbit de serveis de benestar 

social, en la necessitat de conferir cobertura a la situació de desemparament social 
i econòmic en què es troben algunes persones a causa de la crisi econòmica i, 
quant a l’àmbit d’educació, en la necessària garantia del sosteniment de les places 
públiques de les llars d’infants municipals. 

 
Article 15. Modalitats de pagament als beneficiaris  
1. El pagament dels ajuts concedits en el marc d’aquest Programa complementari en 

favor de les persones i de les entitats socials que resultin beneficiàries, en els 
termes previstos als articles 9 i 10 d’aquest règim de concertació, es realitzarà 
mitjançant: 

 
a.  Pagament directe als proveïdors o subministradors dels béns o serveis. 
b. Transferència monetària a persones o famílies per a casos d’urgència social. 
c.  Gestió concertada d’ajuts econòmics amb les entitats socials per a la provisió 

de béns i serveis de primera necessitat.  
 
2. L’ens local destinatari establirà, per a cada cas, la modalitat de pagament que 

estimi convenient. No obstant això, atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es 
destina l’ajut i a efectes de garantir el destí de la mateixa, el pagament es 
realitzarà directament al proveïdor o subministrador del bé o servei, en la mesura 
que sigui possible. 

 
Article 16. Execució i justificació dels ajuts 
1. El període d’execució de les actuacions objecte d’ajut es correspondrà amb el 

període comprès entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de juliol de 2014. 
 
2. Els destinataris disposaran, com a màxim, fins el 30 de setembre de 2014 per a 

presentar la justificació de les despeses. 
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3. En cas que s’efectuï el pagament avançat del 100% de l’ajut, de conformitat amb 
l’article 14.1.a) del present règim de concertació, la justificació de despesa 
posterior es realitzarà mitjançant la presentació d’una única justificació de 
despeses per la totalitat de l’import concedit. 

 
4. En cas que es realitzin pagaments en els termes de l’article 14.1.b) del present 

règim de concertació, les justificacions de despesa podran referir-se a la totalitat de 
l’ajut, o bé, a una part del mateix. En cas de justificacions parcials es podran 
presentar de forma successiva fins a cobrir la totalitat de l’import atorgat a l’ens 
destinatari. 

 
5. La justificació de despesa es durà a terme mitjançant la realització del tràmit 

“P400”, de justificació de despeses, complimentant-lo en funció de si es tracta de 
l’Àmbit de serveis de benestar social o de l’Àmbit de serveis d’educació. En el 
formulari corresponent s’hi especificarà la modalitat d’execució de l’actuació tot fent 
constar si la mateixa la duu a terme el propi ens destinatari, un ens instrumental o 
dependent del destinatari, o bé, un altre ens en favor del qual s’hagi formalitzat el 
corresponent acord de delegació. També s’hi haurà d’indicar l’estructura de 
finançament prevista per a l’actuació assenyalant la procedència dels fons amb què 
es finançarà aquesta despesa:  

a. Despesa finançada amb càrrec a l’aportació de la Generalitat. 
b. Despesa finançada amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona. 
c. Despesa finançada amb càrrec a ingressos procedents d’altres 

administracions. 
d. Despesa finançada per altres institucions públiques o privades. 
e. Despesa finançada pel propi ens destinatari. 

 
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 

datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i 
es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució 
previst a l'apartat primer d'aquest article. A tal efecte, s’admetrà la presentació el 
2014 de justificacions de despeses executades durant l’any 2013. 

 
7.   En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a 

favor de l’ens destinatari inferior al concedit, el centre gestor de la Diputació, si 
s’escau, es posarà en contacte amb l’ens destinatari per tal que aquest pugui 
esmenar la justificació. 

 
8.    En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu 

cost de realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la 
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament d’aquesta part, en casos de pagament avançat. 

 
9.   En cas que els ajuntaments destinataris dels ajuts en el marc de l’article 5 

d’aquest règim de concertació hagin efectuat una delegació de l’execució dels 
ajuts en favor de consells comarcals, consorcis i mancomunitats, caldrà que 
adjuntin a la justificació l’acord de delegació prèvia corresponent. 
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10. L’ens destinatari podrà encarregar l’execució de les actuacions en ens 
instrumentals o dependents que integrin el seu sector públic o en altres ens locals 
destinataris d’acord amb el present règim de concertació. A tal efecte, els ens 
instrumentals o dependents de l’ens destinatari poden executar i aprovar les 
despeses corresponents als ajuts atorgats sempre i quan s’acreditin, en el moment 
de justificar les despeses, que s’integren en el sector públic de l’ens destinatari 
dels ajuts i, en particular, la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents: 

 
a.  Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una 

aportació majoritària, directa o indirecta, de l’ens del que en depèn, o bé, 
b.   Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens 

destinatari del que en depèn, o bé, 
c. Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament 

membres de l’ens destinatari del que en depèn. 
 
11. Els ens destinataris podran delegar l’execució dels ajuts atorgats en favor d’altres 

ens que ostentin la condició de destinataris en els termes del present Programa 
complementari. En aquest supòsit, caldrà fer constar aquesta circumstància en el 
moment de realització del tràmit “P400” de justificació de despesa.  

 
Article 17. Seguiment i supervisió de l’execució de ls ajuts 
1. Els responsables del seguiment de l’execució de les actuacions seran els centres 

gestors que figurin com a responsables de la gestió dels ajuts, en els termes de 
l’article 11 d’aquest règim de concertació. 

 
2. Els centres gestors podran sol·licitar, en qualsevol moment del període d’execució, 

la documentació referida a l’execució de l’actuació que és objecte de finançament 
per tal de fer una supervisió del seu desenvolupament.  

 
3. Per tal d’assegurar la destinació dels ajuts concedits a les finalitats previstes en 

aquest règim de concertació s’establiran indicadors de seguiment per a cadascuna 
de les línies de suport pels anys 2013 i 2014. 

 
Article 18. Modificacions de la resolució 
1.  Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats expressament en el termini 

establert en aquest règim de concertació i aquells ajuts als quals s’hagi renunciat 
posteriorment de manera expressa podran ser utilitzats per a complementar 
proporcionalment els ajuts de la resta d’ajuntaments.  

 
2. Correspon al Diputat delegat per a la Cooperació Local l’aprovació de qualsevol 

modificació dels ajuts atorgats, així com també, de la redistribució dels imports 
que resultin d’ajuts no acceptats, de renúncies expresses i/o de reduccions, en 
els termes previstos a l’article 4.4 d’aquest règim de concertació. 

 
3. La resolució de redistribució s’haurà d’aprovar i notificar abans de la finalització 

del termini d’execució dels ajuts. 
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Article 19. Tancament i liquidació 
1. Per als ajuts atorgats, un cop transcorregut el termini màxim de justificació previst, 

s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació 
pendent, així com també, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.  

 
2. L’habilitació del termini esmentat, una vegada transcorreguda la data màxima de 

justificació prevista fins al 30 de setembre del 2014, correspondrà a la Gerència de 
Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona. Per als ajuts compresos a la línia referida a “escolarització 0-3 anys” 
serà competent la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona. 

 
3. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent 

ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el corresponent 
reintegrament dels imports abonats.  

 
4.  En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, es sol·licitarà el reintegrament 

dels imports satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i 
en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de 
l’ens destinatari dels ajuts, s’efectuï la compensació dels imports. 

 
Article 20. Revocació, reintegrament i reducció del s imports abonats per la 
Diputació 
1. Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, el 

reintegrament de les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de 
Barcelona, sens perjudici de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els supòsits 
següents: 

a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes 
en aquest règim de concertació. 

b. Manca d’execució de les actuacions que han estat objecte de 
finançament, un cop esgotats els terminis per la justificació de les 
despeses. 

c. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports 
corresponents a les quantitats avançades per la Diputació, una vegada 
esgotat el termini per la justificació de despeses. 

 
4. Quan la revocació de l’ajut concedit impliqui el reintegrament de quantitats 

abonades anticipadament, es podrà procedir a la compensació de deutes amb la 
Diputació de Barcelona.  

 
5. La reducció o ajust a la baixa dels imports abonats per la Diputació es durà a 

terme de conformitat amb allò estipulat a l’article 16.8 d’aquest règim de 
concertació i podrà donar lloc al reintegrament dels imports satisfets prèviament. 
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Article 21. Publicitat 
En el termini màxim de tres mesos des de la data d’aprovació d’aquesta resolució es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la relació total dels ajuts 
atorgats amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, els destinataris, 
les quanties corresponents i la finalitat. 
 
Article 22. Règim jurídic aplicable 

1.  El present règim de concertació es dicta en desplegament de les previsions del 
Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  

 
2.  A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 
1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.  
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació 

local i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord de Ple de la 
Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2008 (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 13, de 15 de gener de 2009). ”  

 
Tercer.-  APROVAR la concessió d’ajuts en el marc del “Programa complementari 
d’urgència social”, d’acord amb la distribució i els imports màxims que, per cada 
destinatari, es preveuen a continuació, i en els termes previstos als Informes sobre 
criteris d’atorgament dels ajuts que s’adjunten al present Dictamen com a Annex I: 
 



 

Ordre  Ens destinatari NIF IMPORT 
Línia 1 Codi XGL IMPORT 

Línia 2 Codi XGL IMPORT 
Línia 3 Codi XGL Import total 

1 Abrera XXXXXXXX 29.746,22 13/X/98809 14.996,21 13/X/99112 67.036,52 13/X/99414 111.778,95 
2 Aguilar de Segarra XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98810 1.000,00 13/X/99113     2.000,00 
3 Alella XXXXXXXX 21.680,16 13/X/98811 15.349,06 13/X/99114 26.814,61 13/X/99415 63.843,83 
4 Alpens XXXXXXXX         3.236,25 13/X/99416 3.236,25 
5 Ametlla del Vallès, L' XXXXXXXX 18.476,64 13/X/98812 9.641,16 13/X/99115 31.437,82 13/X/99417 59.555,62 
6 Arenys de Mar XXXXXXXX 33.907,68 13/X/98813 29.784,86 13/X/99116 54.553,86 13/X/99418 118.246,40 
7 Arenys de Munt XXXXXXXX 21.376,18 13/X/98814 13.138,55 13/X/99117 44.845,12 13/X/99419 79.359,85 
8 Argençola XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98815 1.000,00 13/X/99118     2.000,00 
9 Argentona XXXXXXXX 29.856,48 13/X/98816 18.763,42 13/X/99119 54.553,86 13/X/99420 103.173,77 
10 Artés XXXXXXXX 13.948,40 13/X/98817 9.765,70 13/X/99120 39.297,27 13/X/99421 63.011,37 
11 Avià XXXXXXXX 5.096,30 13/X/98818 4.524,81 13/X/99121 18.955,15 13/X/99422 28.576,27 
12 Avinyó XXXXXXXX 5.251,97 13/X/98819 5.116,35 13/X/99122 14.331,95 13/X/99423 24.700,27 
13 Avinyonet del Penedès XXXXXXXX 3.871,30 13/X/98820 3.196,42 13/X/99123 8.321,78 13/X/99424 15.389,50 
14 Badalona XXXXXXXX 597.963,76 13/X/98821 476.156,06 13/X/99124 184.466,02 13/X/99425 1.258.585,85 
15 Badia del Vallès XXXXXXXX 36.701,48 13/X/98822 24.388,30 13/X/99125     61.089,78 
16 Bagà XXXXXXXX 6.004,38 13/X/98823 5.624,88 13/X/99126 12.944,98 13/X/99426 24.574,24 
17 Balenyà XXXXXXXX         25.889,97 13/X/99427 25.889,97 
18 Balsareny XXXXXXXX 8.750,95 13/X/98824 7.181,58 13/X/99127 10.633,38 13/X/99428 26.565,91 
19 Barberà del Vallès XXXXXXXX 81.284,62 13/X/98825 42.196,95 13/X/99128 132.686,08 13/X/99429 256.167,65 
20 Begues XXXXXXXX 14.709,12 13/X/98826 6.631,54 13/X/99129 53.166,90 13/X/99430 74.507,56 
21 Bellprat XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98827 1.000,00 13/X/99130     2.000,00 
22 Berga XXXXXXXX 42.213,57 13/X/98828 36.001,28 13/X/99131 36.061,03 13/X/99431 114.275,88 
23 Bigues i Riells XXXXXXXX 22.005,19 13/X/98829 10.979,92 13/X/99132 27.276,93 13/X/99432 60.262,04 
24 Borredà XXXXXXXX 1.632,16 13/X/98830 1.556,70 13/X/99133     3.188,86 
25 Bruc, El XXXXXXXX 4.577,42 13/X/98831 2.542,61 13/X/99134 17.568,19 13/X/99433 24.688,23 
26 Cabanyes, Les XXXXXXXX 2.304,98 13/X/98832 1.193,47 13/X/99135 11.095,70 13/X/99434 14.594,15 
27 Cabrera d'Anoia XXXXXXXX 3.723,46 13/X/98833 1.836,91 13/X/99136     5.560,36 
28 Cabrera de Mar XXXXXXXX 10.224,19 13/X/98834 6.444,74 13/X/99137 39.759,59 13/X/99435 56.428,52 
29 Cabrils XXXXXXXX 16.107,84 13/X/98835 8.042,95 13/X/99138 40.684,23 13/X/99436 64.835,02 
30 Calaf XXXXXXXX 9.573,83 13/X/98836 6.724,94 13/X/99139 25.427,65 13/X/99437 41.726,42 
31 Calders XXXXXXXX 2.320,23 13/X/98837 1.743,50 13/X/99140 9.708,74 13/X/99438 13.772,47 
32 Caldes de Montbui XXXXXXXX 43.281,13 13/X/98838 27.678,13 13/X/99141 75.358,30 13/X/99439 146.317,55 
33 Caldes d'Estrac XXXXXXXX 6.255,89 13/X/98839 5.396,56 13/X/99142 12.020,34 13/X/99440 23.672,79 
34 Calella XXXXXXXX 46.433,67 13/X/98840 34.434,20 13/X/99143 49.468,33 13/X/99441 130.336,21 
35 Calldetenes XXXXXXXX 5.506,90 13/X/98841 3.383,23 13/X/99144 29.588,53 13/X/99442 38.478,66 
36 Callús XXXXXXXX 4.783,95 13/X/98842 3.684,19 13/X/99145 17.105,87 13/X/99443 25.574,02 
37 Calonge de Segarra XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98843 1.000,00 13/X/99146     2.000,00 



 

Ordre  Ens destinatari NIF IMPORT 
Línia 1 Codi XGL IMPORT 

Línia 2 Codi XGL IMPORT 
Línia 3 Codi XGL Import total 

38 Campins XXXXXXXX 1.445,38 13/X/98844 1.000,00 13/X/99147     2.445,38 
39 Canet de Mar XXXXXXXX 35.542,60 13/X/98845 27.491,32 13/X/99148 64.262,60 13/X/99444 127.296,52 
40 Canovelles XXXXXXXX 43.539,54 13/X/98846 21.171,12 13/X/99149 72.584,37 13/X/99445 137.295,03 
41 Cànoves i Samalús XXXXXXXX 7.179,69 13/X/98847 4.628,59 13/X/99150 16.181,23 13/X/99760 27.989,51 
42 Canyelles XXXXXXXX 10.713,15 13/X/98848 4.742,75 13/X/99151 29.588,53 13/X/99446 45.044,43 
43 Capellades XXXXXXXX 13.630,13 13/X/98849 10.751,61 13/X/99152 24.965,33 13/X/99447 49.347,07 
44 Capolat XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98850 1.000,00 13/X/99153     2.000,00 
45 Cardedeu XXXXXXXX 39.315,31 13/X/98851 24.326,03 13/X/99154 60.564,03 13/X/99448 124.205,38 
46 Cardona XXXXXXXX 11.424,38 13/X/98852 13.107,41 13/X/99155 18.955,15 13/X/99449 43.486,95 
47 Carme XXXXXXXX 2.150,60 13/X/98853 1.722,75 13/X/99156 10.633,38 13/X/99450 14.506,72 
48 Casserres XXXXXXXX 3.559,97 13/X/98854 4.254,98 13/X/99157 7.859,45 13/X/99451 15.674,40 
49 Castell de l'Areny XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98855 1.000,00 13/X/99158     2.000,00 
50 Castellar de n'Hug XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98856 1.000,00 13/X/99159     2.000,00 
51 Castellar del Riu XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98857 1.000,00 13/X/99160     2.000,00 
52 Castellar del Vallès XXXXXXXX 58.547,68 13/X/98858 31.289,67 13/X/99161 68.885,81 13/X/99452 158.723,15 
53 Castellbell i el Vilar XXXXXXXX 9.124,35 13/X/98859 6.590,03 13/X/99162 17.568,19 13/X/99453 33.282,57 
54 Castellbisbal XXXXXXXX 31.091,94 13/X/98860 14.197,10 13/X/99163 38.834,95 13/X/99454 84.124,00 
55 Castellcir XXXXXXXX 1.773,21 13/X/98861 1.193,47 13/X/99164 6.934,81 13/X/99455 9.901,49 
56 Castelldefels XXXXXXXX 142.103,18 13/X/98862 97.453,84 13/X/99165 150.254,28 13/X/99456 389.811,30 
57 Castellet i la Gornal XXXXXXXX 5.643,51 13/X/98863 4.151,20 13/X/99166 10.633,38 13/X/99457 20.428,09 
58 Castellfollit de Riubregós XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98864 1.000,00 13/X/99167     2.000,00 
59 Castellfollit del Boix XXXXXXXX 1.292,90 13/X/98865 1.000,00 13/X/99168 4.160,89 13/X/99458 6.453,78 
60 Castellgalí XXXXXXXX 5.014,51 13/X/98866 3.020,00 13/X/99169 14.331,95 13/X/99459 22.366,45 
61 Castellnou de Bages XXXXXXXX 2.756,70 13/X/98867 1.286,87 13/X/99170     4.043,58 
62 Castellolí XXXXXXXX 1.573,08 13/X/98868 1.000,00 13/X/99171 9.708,74 13/X/99460 12.281,82 
63 Castellterçol XXXXXXXX 5.430,19 13/X/98869 5.500,34 13/X/99172 12.020,34 13/X/99461 22.950,87 
64 Castellví de la Marca XXXXXXXX 3.722,40 13/X/98870 3.331,34 13/X/99173 8.321,78 13/X/99462 15.375,51 
65 Castellví de Rosanes XXXXXXXX 3.963,79 13/X/98871 2.636,01 13/X/99174     6.599,80 
66 Centelles XXXXXXXX 18.248,69 13/X/98872 13.615,94 13/X/99175 57.327,79 13/X/99463 89.192,41 
67 Cercs XXXXXXXX 3.272,84 13/X/98873 3.808,73 13/X/99176 6.010,17 13/X/99464 13.091,73 
68 Cerdanyola del Vallès XXXXXXXX 145.077,35 13/X/98874 110.428,08 13/X/99177 127.138,23 13/X/99465 382.643,67 
69 Cervelló XXXXXXXX 19.536,96 13/X/98875 11.986,59 13/X/99178 35.136,38 13/X/99466 66.659,93 
70 Collbató XXXXXXXX 9.671,47 13/X/98876 4.431,41 13/X/99179 31.900,14 13/X/99467 46.003,02 
71 Collsuspina XXXXXXXX 1.161,38 13/X/98877 1.000,00 13/X/99180     2.161,38 
72 Copons XXXXXXXX 1.117,54 13/X/98878 1.000,00 13/X/99181     2.117,54 
73 Corbera de Llobregat XXXXXXXX 32.105,14 13/X/98879 17.237,86 13/X/99182 47.156,73 13/X/99468 96.499,72 
74 Cornellà de Llobregat XXXXXXXX 219.169,75 13/X/98880 217.196,90 13/X/99183 288.025,89 13/X/99469 724.392,54 



 

Ordre  Ens destinatari NIF IMPORT 
Línia 1 Codi XGL IMPORT 

Línia 2 Codi XGL IMPORT 
Línia 3 Codi XGL Import total 

75 Cubelles XXXXXXXX 36.023,75 13/X/98881 20.610,71 13/X/99184 86.916,32 13/X/99470 143.550,78 
76 Dosrius XXXXXXXX 12.971,06 13/X/98882 5.780,55 13/X/99185 21.266,76 13/X/99471 40.018,36 
77 Esparreguera XXXXXXXX 59.142,34 13/X/98883 31.050,98 13/X/99186 55.940,82 13/X/99472 146.134,13 
78 Esplugues de Llobregat XXXXXXXX 105.413,86 13/X/98884 93.152,93 13/X/99187 132.223,76 13/X/99473 330.790,55 
79 Espunyola, L' XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98885 1.000,00 13/X/99188     2.000,00 
80 Estany, L' XXXXXXXX 1.258,59 13/X/98886 1.100,07 13/X/99189     2.358,66 
81 Figaró-Montmany XXXXXXXX 2.984,72 13/X/98887 2.127,49 13/X/99190 6.472,49 13/X/99761 11.584,70 
82 Fígols XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98888 1.000,00 13/X/99191     2.000,00 
83 Fogars de la Selva XXXXXXXX 4.137,47 13/X/98889 2.252,03 13/X/99192 6.934,81 13/X/99474 13.324,31 
84 Fogars de Montclús XXXXXXXX 1.342,45 13/X/98890 1.000,00 13/X/99193    2.342,45 
85 Folgueroles XXXXXXXX         43.920,48 13/X/99475 43.920,48 
86 Fonollosa XXXXXXXX 3.244,13 13/X/98891 2.137,87 13/X/99194 14.331,95 13/X/99476 19.713,94 
87 Font-rubí XXXXXXXX 3.241,87 13/X/98892 3.269,07 13/X/99195 9.246,42 13/X/99477 15.757,36 
88 Franqueses del Vallès, Les XXXXXXXX 47.671,64 13/X/98893 22.437,24 13/X/99196 110.957,00 13/X/99478 181.065,88 
89 Gaià XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98894 1.000,00 13/X/99197     2.000,00 
90 Gallifa XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98895 1.000,00 13/X/99198     2.000,00 
91 Garriga, La XXXXXXXX 38.772,83 13/X/98896 23.672,22 13/X/99199 47.156,73 13/X/99479 109.601,78 
92 Gavà XXXXXXXX 116.498,93 13/X/98897 71.566,69 13/X/99200     188.065,62 
93 Gelida XXXXXXXX 17.797,61 13/X/98898 10.326,11 13/X/99201 62.875,64 13/X/99480 90.999,36 
94 Gironella XXXXXXXX 12.687,88 13/X/98899 12.505,49 13/X/99202 30.050,86 13/X/99481 55.244,22 
95 Gisclareny XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98900 1.000,00 13/X/99203     2.000,00 
96 Granada, La XXXXXXXX 4.618,03 13/X/98901 3.051,13 13/X/99204 20.342,12 13/X/99482 28.011,28 
97 Granera XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98902 1.000,00 13/X/99205     2.000,00 
98 Granollers XXXXXXXX 162.235,52 13/X/98903 118.779,06 13/X/99206 104.484,51 13/X/99483 385.499,10 
99 Gualba XXXXXXXX 3.090,25 13/X/98904 1.847,28 13/X/99207 18.030,51 13/X/99484 22.968,05 
100 Guardiola de Berguedà XXXXXXXX 2.700,59 13/X/98905 2.397,32 13/X/99208 5.547,85 13/X/99485 10.645,76 
101 Gurb XXXXXXXX 5.820,48 13/X/98906 3.642,68 13/X/99209 44.382,80 13/X/99486 53.845,96 
102 Hospitalet de Llobregat, L' XXXXXXXX 644.184,84 13/X/98907 656.389,11 13/X/99210 271.844,66 13/X/99487 1.572.418,61 
103 Hostalets de Pierola, Els XXXXXXXX 6.535,63 13/X/98908 3.403,98 13/X/99211 18.955,15 13/X/99488 28.894,77 
104 Igualada XXXXXXXX 106.069,79 13/X/98909 70.777,96 13/X/99212 95.238,10 13/X/99489 272.085,84 
105 Jorba XXXXXXXX 2.074,36 13/X/98910 1.369,90 13/X/99213 12.020,34 13/X/99490 15.464,59 
106 Llacuna, La XXXXXXXX 2.268,77 13/X/98911 2.200,14 13/X/99214 5.085,53 13/X/99491 9.554,43 
107 Llagosta, La XXXXXXXX 36.834,07 13/X/98912 22.291,94 13/X/99215 46.694,41 13/X/99492 105.820,42 
108 Lliçà d'Amunt XXXXXXXX 36.547,50 13/X/98913 20.548,44 13/X/99216 70.735,09 13/X/99493 127.831,03 
109 Lliçà de Vall XXXXXXXX 16.023,36 13/X/98914 9.319,44 13/X/99217 35.598,71 13/X/99494 60.941,51 
110 Llinars del Vallès XXXXXXXX 23.749,36 13/X/98915 14.954,70 13/X/99218 41.146,56 13/X/99495 79.850,62 
111 Malgrat de Mar XXXXXXXX 46.371,02 13/X/98916 34.185,13 13/X/99219 33.287,10 13/X/99496 113.843,26 



 

Ordre  Ens destinatari NIF IMPORT 
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112 Manlleu XXXXXXXX 55.245,70 13/X/98917 34.392,69 13/X/99220 71.659,73 13/X/99497 161.298,12 
113 Manresa XXXXXXXX 191.884,42 13/X/98918 190.016,41 13/X/99221 116.042,53 13/X/99498 497.943,37 
114 Marganell XXXXXXXX 1.087,05 13/X/98919 1.000,00 13/X/99222     2.087,05 
115 Martorell XXXXXXXX 70.343,42 13/X/98920 41.345,95 13/X/99223 130.836,80 13/X/99499 242.526,17 
116 Martorelles XXXXXXXX 12.347,06 13/X/98921 8.997,73 13/X/99224 26.814,61 13/X/99500 48.159,40 
117 Masies de Roda, Les XXXXXXXX 1.948,56 13/X/98922 1.401,03 13/X/99225 6.934,81 13/X/99501 10.284,40 
118 Masies de Voltregà, Les XXXXXXXX 7.878,86 13/X/98923 5.157,87 13/X/99226 17.105,87 13/X/99502 30.142,60 
119 Masnou, El XXXXXXXX 50.872,80 13/X/98924 39.249,60 13/X/99227 45.769,76 13/X/99503 135.892,16 
120 Masquefa XXXXXXXX 20.982,74 13/X/98925 10.502,54 13/X/99228 55.478,50 13/X/99504 86.963,78 
121 Matadepera XXXXXXXX 19.557,26 13/X/98926 12.484,73 13/X/99229 34.211,74 13/X/99505 66.253,74 
122 Mataró XXXXXXXX 335.771,30 13/X/98927 242.760,93 13/X/99230 374.017,57 13/X/99506 952.549,80 
123 Mediona XXXXXXXX 5.297,09 13/X/98928 4.981,44 13/X/99231 13.869,63 13/X/99507 24.148,15 
124 Moià XXXXXXXX 13.069,01 13/X/98929 9.610,03 13/X/99232 35.598,71 13/X/99508 58.277,74 
125 Molins de Rei XXXXXXXX 55.960,08 13/X/98930 38.585,40 13/X/99233 94.775,77 13/X/99509 189.321,26 
126 Mollet del Vallès XXXXXXXX 141.366,85 13/X/98931 96.359,27 13/X/99234 116.504,85 13/X/99510 354.230,98 
127 Monistrol de Calders XXXXXXXX 1.834,20 13/X/98932 1.411,41 13/X/99235 2.773,93 13/X/99511 6.019,53 
128 Monistrol de Montserrat XXXXXXXX 7.500,46 13/X/98933 5.707,90 13/X/99236 9.708,74 13/X/99512 22.917,10 
129 Montcada i Reixac XXXXXXXX 86.930,63 13/X/98934 50.883,33 13/X/99237 109.570,04 13/X/99513 247.384,01 
130 Montclar XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98935 1.000,00 13/X/99238     2.000,00 
131 Montesquiu XXXXXXXX 2.308,03 13/X/98936 1.992,58 13/X/99239 924,64 13/X/99514 5.225,24 
132 Montgat XXXXXXXX 24.497,90 13/X/98937 15.016,97 13/X/99240 28.201,57 13/X/99515 67.716,44 
133 Montmajor XXXXXXXX 1.401,54 13/X/98938 1.172,71 13/X/99241 5.085,53 13/X/99516 7.659,78 
134 Montmaneu XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98939 1.000,00 13/X/99242     2.000,00 
135 Montmeló XXXXXXXX 22.127,98 13/X/98940 13.761,23 13/X/99243 48.543,69 13/X/99517 84.432,90 
136 Montornès del Vallès XXXXXXXX 43.815,55 13/X/98941 21.254,14 13/X/99244 31.900,14 13/X/99518 96.969,83 
137 Montseny XXXXXXXX 1.077,52 13/X/98942 1.000,00 13/X/99245     2.077,52 
138 Muntanyola XXXXXXXX         4.160,89 13/X/99519 4.160,89 
139 Mura XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98943 1.000,00 13/X/99246     2.000,00 
140 Navarcles XXXXXXXX 14.968,34 13/X/98944 11.156,35 13/X/99247 35.136,38 13/X/99520 61.261,07 
141 Navàs XXXXXXXX 16.628,37 13/X/98945 12.754,56 13/X/99248 31.900,14 13/X/99521 61.283,07 
142 Nou de Berguedà, La XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98946 1.000,00 13/X/99249     2.000,00 
143 Òdena XXXXXXXX 9.687,48 13/X/98947 5.531,47 13/X/99250 25.427,65 13/X/99522 40.646,60 
144 Olèrdola XXXXXXXX 8.168,98 13/X/98948 4.908,79 13/X/99251 29.588,53 13/X/99523 42.666,30 
145 Olesa de Bonesvalls XXXXXXXX 3.959,28 13/X/98949 2.594,50 13/X/99252 11.095,70 13/X/99524 17.649,48 
146 Olesa de Montserrat XXXXXXXX 60.093,88 13/X/98950 34.693,65 13/X/99253 63.800,28 13/X/99525 158.587,81 
147 Olivella XXXXXXXX 9.217,07 13/X/98951 3.445,50 13/X/99254     12.662,56 
148 Olost XXXXXXXX         6.472,49 13/X/99526 6.472,49 
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149 Olvan XXXXXXXX 2.413,75 13/X/98952 2.293,54 13/X/99255 4.623,21 13/X/99527 9.330,50 
150 Orís XXXXXXXX 1.060,36 13/X/98953 1.000,00 13/X/99256     2.060,36 
151 Orpí XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98954 1.000,00 13/X/99257     2.000,00 
152 Òrrius XXXXXXXX 1.740,81 13/X/98955 1.000,00 13/X/99258 6.934,81 13/X/99528 9.675,62 
153 Pacs del Penedès XXXXXXXX 2.175,37 13/X/98956 1.318,01 13/X/99259 7.397,13 13/X/99529 10.890,51 
154 Palafolls XXXXXXXX 22.621,66 13/X/98957 10.886,52 13/X/99260 51.317,61 13/X/99530 84.825,80 
155 Palau-solità i Plegamans XXXXXXXX 36.296,90 13/X/98958 18.877,58 13/X/99261 91.539,53 13/X/99531 146.714,01 
156 Pallejà XXXXXXXX 25.391,28 13/X/98959 15.131,12 13/X/99262 65.187,24 13/X/99532 105.709,64 
157 Palma de Cervelló, La XXXXXXXX 6.819,89 13/X/98960 3.850,24 13/X/99263 18.955,15 13/X/99533 29.625,28 
158 Papiol, El XXXXXXXX 10.059,08 13/X/98961 6.019,24 13/X/99264 27.739,25 13/X/99534 43.817,58 
159 Parets del Vallès XXXXXXXX 46.340,95 13/X/98962 23.755,24 13/X/99265 98.936,66 13/X/99535 169.032,86 
160 Perafita XXXXXXXX         1.849,28 13/X/99536 1.849,28 
161 Piera XXXXXXXX 40.614,35 13/X/98963 23.568,44 13/X/99266 52.242,26 13/X/99537 116.425,05 
162 Pineda de Mar XXXXXXXX 70.534,60 13/X/98964 47.230,28 13/X/99267 98.936,66 13/X/99538 216.701,54 
163 Pla del Penedès, El XXXXXXXX 2.783,39 13/X/98965 2.220,89 13/X/99268 14.331,95 13/X/99762 19.336,23 
164 Pobla de Claramunt, La XXXXXXXX 5.658,55 13/X/98966 3.974,77 13/X/99269 18.955,15 13/X/99539 28.588,48 
165 Pobla de Lillet, La XXXXXXXX 3.129,99 13/X/98967 3.694,57 13/X/99270     6.824,56 
166 Polinyà XXXXXXXX 20.313,64 13/X/98968 6.652,30 13/X/99271 78.594,54 13/X/99540 105.560,48 
167 Pont de Vilomara i Rocafort, El XXXXXXXX 10.215,15 13/X/98969 6.206,04 13/X/99272 31.900,14 13/X/99541 48.321,33 
168 Pontons XXXXXXXX 1.512,09 13/X/98970 1.000,00 13/X/99273     2.512,09 
169 Prat de Llobregat, El XXXXXXXX 158.283,97 13/X/98971 140.969,54 13/X/99274 243.643,09 13/X/99542 542.896,60 
170 Prats de Lluçanès XXXXXXXX         15.718,91 13/X/99543 15.718,91 
171 Prats de Rei, Els XXXXXXXX 1.517,80 13/X/98972 1.245,36 13/X/99275 6.934,81 13/X/99763 9.697,98 
172 Premià de Dalt XXXXXXXX 23.211,98 13/X/98973 15.483,98 13/X/99276 59.177,07 13/X/99544 97.873,03 
173 Premià de Mar XXXXXXXX 70.531,37 13/X/98974 46.400,04 13/X/99277 34.211,74 13/X/99545 151.143,15 
174 Puigdàlber XXXXXXXX 1.519,71 13/X/98975 1.000,00 13/X/99278 6.472,49 13/X/99546 8.992,20 
175 Puig-reig XXXXXXXX 9.703,06 13/X/98976 11.343,15 13/X/99279 17.105,87 13/X/99547 38.152,08 
176 Pujalt XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98977 1.000,00 13/X/99280     2.000,00 
177 Quar, La XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98978 1.000,00 13/X/99281     2.000,00 
178 Rajadell XXXXXXXX 1.534,96 13/X/98979 1.100,07 13/X/99282     2.635,03 
179 Rellinars XXXXXXXX 1.900,91 13/X/98980 1.048,18 13/X/99283 4.623,21 13/X/99548 7.572,30 
180 Ripollet XXXXXXXX 101.263,93 13/X/98981 50.644,64 13/X/99284 56.403,14 13/X/99549 208.311,72 
181 Roca del Vallès, La XXXXXXXX 26.044,86 13/X/98982 13.678,20 13/X/99285 32.824,78 13/X/99550 72.547,84 
182 Roda de Ter XXXXXXXX 15.467,03 13/X/98983 11.280,89 13/X/99286 33.749,42 13/X/99551 60.497,34 
183 Rubí XXXXXXXX 201.553,70 13/X/98984 124.224,61 13/X/99287 174.757,28 13/X/99552 500.535,59 
184 Rubió XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98985 1.000,00 13/X/99288     2.000,00 
185 Rupit i Pruit XXXXXXXX 1.085,14 13/X/98986 1.000,00 13/X/99289     2.085,14 
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186 Sabadell XXXXXXXX 562.680,23 13/X/98987 459.042,60 13/X/99290 450.300,51 13/X/99553 1.472.023,34 
187 Sagàs XXXXXXXX 1.000,00 13/X/98988 1.000,00 13/X/99291     2.000,00 
188 Saldes XXXXXXXX 1.096,58 13/X/98989 1.000,00 13/X/99292     2.096,58 
189 Sallent XXXXXXXX 17.228,75 13/X/98990 17.051,05 13/X/99293     34.279,80 
190 Sant Adrià de Besòs XXXXXXXX 93.308,29 13/X/98991 61.946,28 13/X/99294 36.061,03 13/X/99554 191.315,60 
191 Sant Andreu de la Barca XXXXXXXX 68.428,84 13/X/98992 33.230,36 13/X/99295 119.278,78 13/X/99555 220.937,97 
192 Sant Andreu de Llavaneres XXXXXXXX 23.780,50 13/X/98993 15.774,56 13/X/99296 83.680,07 13/X/99556 123.235,13 
193 Sant Antoni de Vilamajor XXXXXXXX 14.281,69 13/X/98994 7.700,48 13/X/99297 30.513,18 13/X/99557 52.495,35 
194 Sant Bartomeu del Grau XXXXXXXX         7.397,13 13/X/99558 7.397,13 
195 Sant Boi de Llobregat XXXXXXXX 208.173,42 13/X/98995 186.252,94 13/X/99298 124.826,63 13/X/99559 519.252,99 
196 Sant Boi de Lluçanès XXXXXXXX         3.698,57 13/X/99560 3.698,57 
197 Sant Cebrià de Vallalta XXXXXXXX 8.362,52 13/X/98996 3.943,64 13/X/99299 30.975,50 13/X/99561 43.281,66 
198 Sant Celoni XXXXXXXX 42.792,46 13/X/98997 28.051,73 13/X/99300 52.704,58 13/X/99562 123.548,77 
199 Sant Climent de Llobregat XXXXXXXX 8.798,40 13/X/98998 4.805,01 13/X/99301 34.674,06 13/X/99563 48.277,48 
200 Sant Cugat del Vallès XXXXXXXX 191.638,18 13/X/98999 114.679,08 13/X/99302 203.883,50 13/X/99564 510.200,75 
201 Sant Cugat Sesgarrigues XXXXXXXX 2.379,32 13/X/99000 1.930,31 13/X/99303 12.482,66 13/X/99565 16.792,29 
202 Sant Esteve de Palautordera XXXXXXXX 5.764,08 13/X/99001 3.186,05 13/X/99304     8.950,13 
203 Sant Esteve Sesrovires XXXXXXXX 16.942,56 13/X/99002 10.616,69 13/X/99305 53.166,90 13/X/99566 80.726,15 
204 Sant Feliu de Codines XXXXXXXX 15.299,13 13/X/99003 9.641,16 13/X/99306 36.985,67 13/X/99567 61.925,96 
205 Sant Feliu de Llobregat XXXXXXXX 109.439,53 13/X/99004 70.674,18 13/X/99307 186.777,62 13/X/99568 366.891,33 
206 Sant Feliu Sasserra XXXXXXXX         5.085,53 13/X/99569 5.085,53 
207 Sant Fost de Campsentelles XXXXXXXX 19.042,90 13/X/99005 14.581,09 13/X/99308 18.955,15 13/X/99570 52.579,14 
208 Sant Fruitós de Bages XXXXXXXX 20.616,86 13/X/99006 11.197,86 13/X/99309 42.995,84 13/X/99571 74.810,56 
209 Sant Hipòlit de Voltregà XXXXXXXX 8.087,76 13/X/99007 6.787,21 13/X/99310     14.874,97 
210 Sant Iscle de Vallalta XXXXXXXX 3.577,33 13/X/99008 1.992,58 13/X/99311 14.331,95 13/X/99572 19.901,85 
211 Sant Jaume de Frontanyà XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99009 1.000,00 13/X/99312     2.000,00 
212 Sant Joan de Vilatorrada XXXXXXXX 27.014,68 13/X/99010 18.400,19 13/X/99313 26.352,29 13/X/99573 71.767,16 
213 Sant Joan Despí XXXXXXXX 73.978,75 13/X/99011 49.243,61 13/X/99314 176.606,56 13/X/99574 299.828,93 
214 Sant Julià de Cerdanyola XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99012 1.000,00 13/X/99315    2.000,00 
215 Sant Julià de Vilatorta XXXXXXXX 6.822,14 13/X/99013 4.472,92 13/X/99316 18.955,15 13/X/99575 30.250,22 
216 Sant Just Desvern XXXXXXXX 35.811,74 13/X/99014 28.373,45 13/X/99317 49.468,33 13/X/99576 113.653,53 
217 Sant Llorenç d'Hortons XXXXXXXX 5.703,17 13/X/99015 3.549,28 13/X/99318 17.105,87 13/X/99577 26.358,32 
218 Sant Llorenç Savall XXXXXXXX 6.057,00 13/X/99016 4.991,82 13/X/99319 9.246,42 13/X/99764 20.295,24 
219 Sant Martí de Centelles XXXXXXXX         9.246,42 13/X/99578 9.246,42 
220 Sant Martí de Tous XXXXXXXX 2.735,74 13/X/99017 2.272,78 13/X/99320 9.708,74 13/X/99579 14.717,26 
221 Sant Martí Sarroca XXXXXXXX 7.219,20 13/X/99018 5.988,11 13/X/99321 18.030,51 13/X/99580 31.237,82 
222 Sant Martí Sesgueioles XXXXXXXX 1.210,94 13/X/99019 1.000,00 13/X/99322     2.210,94 



 

Ordre  Ens destinatari NIF IMPORT 
Línia 1 Codi XGL IMPORT 

Línia 2 Codi XGL IMPORT 
Línia 3 Codi XGL Import total 

223 Sant Mateu de Bages XXXXXXXX 1.725,56 13/X/99020 2.065,22 13/X/99323 4.160,89 13/X/99581 7.951,67 
224 Sant Pere de Ribes XXXXXXXX 73.047,39 13/X/99021 37.381,56 13/X/99324 105.871,47 13/X/99582 216.300,42 
225 Sant Pere de Riudebitlles XXXXXXXX 5.351,23 13/X/99022 4.670,10 13/X/99325 29.126,21 13/X/99583 39.147,55 
226 Sant Pere de Torelló XXXXXXXX 5.570,06 13/X/99023 4.888,04 13/X/99326 11.558,02 13/X/99584 22.016,12 
227 Sant Pere de Vilamajor XXXXXXXX 10.715,66 13/X/99024 5.728,66 13/X/99327 20.342,12 13/X/99585 36.786,43 
228 Sant Pere Sallavinera XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99025 1.000,00 13/X/99328     2.000,00 
229 Sant Pol de Mar XXXXXXXX 11.444,69 13/X/99026 8.945,84 13/X/99329 33.749,42 13/X/99586 54.139,95 
230 Sant Quintí de Mediona XXXXXXXX 5.377,88 13/X/99027 4.213,47 13/X/99330 13.869,63 13/X/99587 23.460,97 
231 Sant Quirze de Besora XXXXXXXX 4.933,87 13/X/99028 5.749,41 13/X/99331 10.633,38 13/X/99588 21.316,66 
232 Sant Quirze del Vallès XXXXXXXX 42.850,46 13/X/99029 20.237,10 13/X/99332 39.297,27 13/X/99589 102.384,84 
233 Sant Quirze Safaja XXXXXXXX 1.735,09 13/X/99030 1.000,00 13/X/99333 4.623,21 13/X/99590 7.358,30 
234 Sant Sadurní d'Anoia XXXXXXXX 28.159,39 13/X/99031 19.417,24 13/X/99334 61.950,99 13/X/99591 109.527,62 
235 Sant Sadurní d'Osormort XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99032 1.000,00 13/X/99335     2.000,00 
236 Sant Salvador de Guardiola XXXXXXXX 7.866,33 13/X/99033 5.022,95 13/X/99336 21.266,76 13/X/99592 34.156,05 
237 Sant Vicenç de Castellet XXXXXXXX 25.203,68 13/X/99034 17.237,86 13/X/99337 43.920,48 13/X/99593 86.362,02 
238 Sant Vicenç de Montalt XXXXXXXX 13.260,77 13/X/99035 7.918,41 13/X/99338 36.523,35 13/X/99594 57.702,53 
239 Sant Vicenç de Torelló XXXXXXXX 4.577,42 13/X/99036 3.995,53 13/X/99339 13.869,63 13/X/99595 22.442,58 
240 Sant Vicenç dels Horts XXXXXXXX 75.995,30 13/X/99037 41.231,79 13/X/99340 50.392,97 13/X/99596 167.620,07 
241 Santa Cecília de Voltregà XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99038 1.000,00 13/X/99341     2.000,00 
242 Santa Coloma de Cervelló XXXXXXXX 17.966,78 13/X/99039 9.257,18 13/X/99342 36.985,67 13/X/99597 64.209,63 
243 Santa Coloma de Gramenet XXXXXXXX 326.324,66 13/X/99040 287.689,79 13/X/99343 227.461,86 13/X/99598 841.476,31 
244 Santa Eugènia de Berga XXXXXXXX 5.118,86 13/X/99041 3.487,01 13/X/99344 11.095,70 13/X/99599 19.701,57 
245 Santa Eulàlia de Riuprimer XXXXXXXX         12.944,98 13/X/99600 12.944,98 
246 Santa Eulàlia de Ronçana XXXXXXXX 17.564,55 13/X/99042 11.011,06 13/X/99345 39.297,27 13/X/99601 67.872,88 
247 Santa Fe del Penedès XXXXXXXX 1.231,90 13/X/99043 1.000,00 13/X/99346 6.472,49 13/X/99602 8.704,40 
248 Santa Margarida de Montbui XXXXXXXX 26.218,43 13/X/99044 15.286,79 13/X/99347 60.101,71 13/X/99603 101.606,94 
249 Santa Margarida i els Monjos XXXXXXXX 17.845,23 13/X/99045 8.748,65 13/X/99348 53.629,22 13/X/99604 80.223,10 
250 Santa Maria de Besora XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99046 1.000,00 13/X/99349     2.000,00 
251 Santa Maria de Corcó XXXXXXXX 4.947,41 13/X/99047 4.867,28 13/X/99350 9.708,74 13/X/99605 19.523,43 
252 Santa Maria de Martorelles XXXXXXXX 2.148,69 13/X/99048 1.245,36 13/X/99351     3.394,05 
253 Santa Maria de Merlès XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99049 1.000,00 13/X/99352     2.000,00 
254 Santa Maria de Miralles XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99050 1.000,00 13/X/99353     2.000,00 
255 Santa Maria de Palautordera XXXXXXXX 23.045,18 13/X/99051 12.868,72 13/X/99354 36.061,03 13/X/99606 71.974,92 
256 Santa Maria d'Oló XXXXXXXX 2.497,49 13/X/99052 2.397,32 13/X/99355 9.246,42 13/X/99607 14.141,22 
257 Santa Perpètua de Mogoda XXXXXXXX 64.168,64 13/X/99053 31.300,05 13/X/99356 163.661,58 13/X/99608 259.130,27 
258 Santa Susanna XXXXXXXX 7.530,53 13/X/99054 4.939,93 13/X/99357 23.578,36 13/X/99609 36.048,82 
259 Santpedor XXXXXXXX 16.213,87 13/X/99055 11.011,06 13/X/99358 57.790,11 13/X/99610 85.015,04 
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260 Sentmenat XXXXXXXX 21.353,63 13/X/99056 10.575,18 13/X/99359 36.523,35 13/X/99611 68.452,16 
261 Seva XXXXXXXX         26.352,29 13/X/99612 26.352,29 
262 Sitges XXXXXXXX 65.511,98 13/X/99057 46.140,59 13/X/99360 80.443,83 13/X/99613 192.096,40 
263 Sora XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99058 1.000,00 13/X/99361     2.000,00 
264 Subirats XXXXXXXX 6.939,46 13/X/99059 5.956,97 13/X/99362 20.804,44 13/X/99614 33.700,87 
265 Súria XXXXXXXX 14.027,81 13/X/99060 14.975,45 13/X/99363 23.116,04 13/X/99615 52.119,30 
266 Tagamanent XXXXXXXX 1.113,73 13/X/99061 1.000,00 13/X/99364     2.113,73 
267 Talamanca XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99062 1.000,00 13/X/99365     2.000,00 
268 Taradell XXXXXXXX         42.071,20 13/X/99616 42.071,20 
269 Tavèrnoles XXXXXXXX 1.094,67 13/X/99063 1.000,00 13/X/99366     2.094,67 
270 Tavertet XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99064 1.000,00 13/X/99367     2.000,00 
271 Teià XXXXXXXX 13.883,42 13/X/99065 10.388,38 13/X/99368 25.427,65 13/X/99617 49.699,45 
272 Terrassa XXXXXXXX 583.624,67 13/X/99066 418.954,34 13/X/99369 454.461,40 13/X/99618 1.457.040,40 
273 Tiana XXXXXXXX 18.388,66 13/X/99067 11.094,08 13/X/99370 54.553,86 13/X/99619 84.036,60 
274 Tona XXXXXXXX         48.543,69 13/X/99620 48.543,69 
275 Tordera XXXXXXXX 44.156,51 13/X/99068 25.841,22 13/X/99371 34.211,74 13/X/99621 104.209,47 
276 Torelló XXXXXXXX 34.790,80 13/X/99069 24.772,29 13/X/99372 52.242,26 13/X/99622 111.805,34 
277 Torre de Claramunt, La XXXXXXXX 10.453,28 13/X/99070 4.877,66 13/X/99373 18.955,15 13/X/99623 34.286,09 
278 Torrelavit XXXXXXXX 3.153,15 13/X/99071 2.719,04 13/X/99374 13.869,63 13/X/99624 19.741,81 
279 Torrelles de Foix XXXXXXXX 6.510,64 13/X/99072 4.483,30 13/X/99375 4.160,89 13/X/99625 15.154,82 
280 Torrelles de Llobregat XXXXXXXX 12.949,44 13/X/99073 6.081,51 13/X/99376 47.156,73 13/X/99626 66.187,67 
281 Ullastrell XXXXXXXX 4.469,14 13/X/99074 2.511,48 13/X/99377 20.342,12 13/X/99627 27.322,73 
282 Vacarisses XXXXXXXX 15.614,89 13/X/99075 7.098,55 13/X/99378 55.016,18 13/X/99628 77.729,62 
283 Vallbona d'Anoia XXXXXXXX 3.588,59 13/X/99076 2.469,96 13/X/99379 6.010,17 13/X/99629 12.068,73 
284 Vallcebre XXXXXXXX 1.022,24 13/X/99077 1.000,00 13/X/99380     2.022,24 
285 Vallgorguina XXXXXXXX 6.615,84 13/X/99078 2.822,82 13/X/99381 17.105,87 13/X/99630 26.544,53 
286 Vallirana XXXXXXXX 36.459,79 13/X/99079 20.704,11 13/X/99382 83.217,75 13/X/99631 140.381,66 
287 Vallromanes XXXXXXXX 5.594,88 13/X/99080 2.708,66 13/X/99383 35.136,38 13/X/99632 43.439,92 
288 Veciana XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99081 1.000,00 13/X/99384     2.000,00 
289 Vic XXXXXXXX 111.462,85 13/X/99082 66.782,43 13/X/99385 97.549,70 13/X/99633 275.794,98 
290 Vilada XXXXXXXX 1.426,32 13/X/99083 1.421,79 13/X/99386     2.848,10 
291 Viladecans XXXXXXXX 163.361,13 13/X/99084 121.195,07 13/X/99387 163.199,26 13/X/99634 447.755,46 
292 Viladecavalls XXXXXXXX 18.571,97 13/X/99085 7.690,10 13/X/99388 44.845,12 13/X/99635 71.107,19 
293 Vilafranca del Penedès XXXXXXXX 97.821,71 13/X/99086 62.506,69 13/X/99389 171.521,04 13/X/99636 331.849,44 
294 Vilalba Sasserra XXXXXXXX 1.839,92 13/X/99087 1.079,31 13/X/99390 11.095,70 13/X/99637 14.014,93 
295 Vilanova de Sau XXXXXXXX 1.125,17 13/X/99088 1.000,00 13/X/99391     2.125,17 
296 Vilanova del Camí XXXXXXXX 34.055,01 13/X/99089 17.466,17 13/X/99392 62.413,31 13/X/99638 113.934,50 



 

Ordre  Ens destinatari NIF IMPORT 
Línia 1 Codi XGL IMPORT 

Línia 2 Codi XGL IMPORT 
Línia 3 Codi XGL Import total 

297 Vilanova del Vallès XXXXXXXX 11.419,87 13/X/99090 5.272,02 13/X/99393 40.684,23 13/X/99639 57.376,13 
298 Vilanova i la Geltrú XXXXXXXX 166.877,05 13/X/99091 139.074,87 13/X/99394 94.313,45 13/X/99640 400.265,37 
299 Vilassar de Dalt XXXXXXXX 19.999,44 13/X/99092 15.380,20 13/X/99395 47.156,73 13/X/99641 82.536,36 
300 Vilassar de Mar XXXXXXXX 44.935,01 13/X/99093 33.635,10 13/X/99396 113.730,93 13/X/99642 192.301,04 
301 Vilobí del Penedès XXXXXXXX 2.608,04 13/X/99094 2.096,36 13/X/99397 16.181,23 13/X/99643 20.885,62 
302 Viver i Serrateix XXXXXXXX 1.000,00 13/X/99095 1.000,00 13/X/99398     2.000,00 

                    
303 Consell comarcal de l'Alt Penedès XXXXXXXX     38.273,83 13/X/99096     38.273,83 
304 Consell comarcal de l'Anoia XXXXXXXX     47.733,28 13/X/99097     47.733,28 
305 Consell comarcal del Bages XXXXXXXX     49.126,21 13/X/99098     49.126,21 
306 Consell comarcal del Baix Llobregat XXXXXXXX     179.514,16 13/X/99099     179.514,16 
307 Consell comarcal del Barcelonès XXXXXXXX     20.193,46 13/X/99100     20.193,46 
308 Consell comarcal del Berguedà XXXXXXXX     34.226,71 13/X/99101     34.226,71 
309 Consell comarcal del Garraf XXXXXXXX     21.226,03 13/X/99102     21.226,03 
310 Consell comarcal del Maresme XXXXXXXX     88.176,76 13/X/99103     88.176,76 
311 Consell comarcal d'Osona XXXXXXXX     54.891,97 13/X/99104     54.891,97 
312 Consell comarcal del Vallès Occidental XXXXXXXX     84.330,61 13/X/99105     84.330,61 
313 Consell comarcal del Vallès Oriental XXXXXXXX     100.532,94 13/X/99399     100.532,94 

                    
314 CONSORCI PROMOCIÓ MPIS. LLUÇANÈS XXXXXXXX 22.269,17 13/X/99400 20.494,35 13/X/99402     42.763,53 

                    
315 MIV LA PLANA XXXXXXXX 70.761,16 13/X/99401 50.614,26 13/X/99403     121.375,43 

                    
 
           TOTAL 
 

 
    9.998.672,42 
 

 
    8.001.327,58 
 

 
  12.000.000,00 
 

30.000.000,00 
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Quart.-  AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 30.000.000 € a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries que s’exposen a continuació, corresponents al pressupost 
de despeses de la Diputació de Barcelona per al 2013, d’acord amb la distribució 
prevista en l’acord Tercer i detallada en els corresponents Informes. Aquesta despesa 
resta condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit 4100 i a l’existència de 
crèdit hàbil i efectiu: 
 
G/60100/231A0/46241 29.117.635,08 €  
G/60100/231A0/46341 121.375,43 € 
G/60100/231A0/46541   718.225,96 €  
G/60100/231A0/46741    42.763,53 € 
 
Cinquè.-   APROVAR l’Annex II que s’adjunta al present Dictamen i que comprèn la 
taula de distribució dels imports a percebre per cadascun dels ens que ostenten la 
consideració de destinataris de conformitat amb el règim de concertació del “Programa 
complementari d’urgència social”. 
 
Sisè.-  APROVAR els formularis normalitzats corresponents als tràmits “P300”, 
d’acceptació d’ajut, i “P400”, de justificació de despeses, que figuren a l’Annex III del 
present Dictamen. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris del “Programa complementari 
d’urgència social”. 
 
Vuitè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
Electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors i la 
relació total d’ajuts atorgats de conformitat amb el corresponent règim de concertació. 
 
Novè.-  APROVAR la incorporació dels tràmits “P300”, d'acceptació d'ajut, i “P400”, de 
justificació de despeses, del “Programa complementari d’urgència social” a la Seu 
Electrònica Corporativa, en el sí del “Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Desè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Concertació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al 
Programa complementari d’urgència social incorporats a la Seu Electrònica en l'apartat 
indicat a l'acord Vuitè d'aquest Dictamen. 
 
El Vicepresident quart, Sr. Fogué, manifesta el seu vot favorable i ressalta la 
importància del Programa, en l’elaboració del qual ha participat el Grup Socialista. 
 
El President, Sr. Esteve, destaca el treball conjunt amb els grups amb representació 
en el Ple de la Diputació de Barcelona i, especialment, amb el Grup Socialista i afegeix 
que així es va explicitar en la roda de premsa feta per presentar el Programa. 
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El diputat Sr. Prat manifesta el seu suport al Programa i agraeix la informació que des 
del primer moment han tingut especialment des de la Vicepresidència Segona. 
 
El diputat Sr. Llobet precisa que el Grup del Partit Popular dóna suport al Programa. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i 20 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 
 
 


