
 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

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

 

DICTAMEN 
 
Modificar diversos terminis del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa 

de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. exp. núm. 2018/0016349) 
 
Fets 
 
1. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, es va declarar l’estat 

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

 

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

 
3. Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, 

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

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

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

 
5. El Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, 

que va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
núm. 637/18, de data 20 de desembre de 2018, fixava en el seu article 32.1 els 
terminis d’execució i de justificació dels recursos econòmics, en l’apartat a) els 
relatius als ajuts econòmics i en l’apartat b) els relatius als fons de prestació. 

 
6. Pel que fa als ajuts econòmics, i als efectes de la present tramitació, s’establien, 

entre d’altres: 
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- Execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i justificació 
entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021. 

- Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. Justificació 
final entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021. Excepcionalment, 
justificació entre l’1 de febrer de 2021 i el 28 de febrer de 2021 o entre l’1 de 
març de 2021 i el 31 de març de 2021. 

 
7. Pel que fa als fons de prestació, i als efectes de la present tramitació, s’establien, 

entre d’altres: 
 

- Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. Justificació 
final entre l’1 de febrer de 2021 i el 30 d’abril de 2021. 

 
8. En tots aquests casos, la represa del còmput ha comportat que terminis 

d’execució que finalitzaven inicialment el 2020 s’estenguin al 2021, la qual cosa 
obligaria a reajustar la despesa i destinar crèdit del futur pressupost 2021 a 
finançar la part d’aquests ajuts que es calcula s’executaria en aquesta anualitat. 
No obstant, atès que el règim de Catàleg 2019 possibilita les ampliacions puntuals 
dels terminis per intentar solucionar els supòsits d’incapacitat sobrevinguda 
d’execució, es considera oportú, de manera excepcional, modificar aquests 
terminis d’execució del Catàleg de l’any 2019 resultants de la represa del còmput, 
juntament amb els de justificació que hi estan connectats, per tal de restablir els 
terminis inicials. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 
2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de 

desembre de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar, entre 
d’altres, el Catàleg de serveis i el seu règim. 
 
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern 
que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. MODIFICAR els terminis Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 que s’indiquen en aquest acord, per restablir els inicials: 
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Tràmit 
Termini d'acabament 

inicial 

Termini d'acabament 
per represa del 

còmput 

Nou termini 
d'acabament (termini 
d'acabament inicial 
que es restableix) 

Execució d’ajuts 
econòmics i fons de 
prestació (execució 
pluriennal i execució 

diferida) 

31/12/2020 22/03/2021 31/12/2020 

Justificació d’ajuts 
econòmics (execució 
pluriennal i execució 

diferida) 

31/03/2021 18/06/2021 31/03/2021 

Justificació d’ajuts 
econòmics (execució 
pluriennal i execució 

diferida) 

28/02/2021 18/05/2021 28/02/2021 

Justificació de fons de 
prestació (execució 
pluriennal i execució 

diferida) 

30/04/2021 19/07/2021 30/04/2021 

 
 
Segon. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació, publicada a la 

Seu Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”. 
 
Tercer. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2018/0016349
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

DIR. SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL

X0202SE24 Suport als serveis i activitats econòmic

Títol Dictamen de modificació de diversos terminis del Catàleg de serveis de l'any
2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Objecte Modificar diversos terminis del Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla Xarxa
de Governs Locals 2016-2019

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Dir. Serveis Suport Coordinació General
Gab. Prevenció i Seguretat
Ser. Jurídico-Administratiu
Dir. Gabinet de la Presidència
Gabinet d'Innovació Digital
Of. Tèc. Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag
Ger. Serveis de Turisme
Ger. Serveis d'Espais Naturals
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local
Ger. Serveis de Cultura
Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act.
Ger. Serveis de Biblioteques
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis d'Esports
Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum
Ger. Serveis de Benestar Social
Ger. Serveis d'Educació
Ger. Serveis de Medi Ambient
Ger. Serveis de Promoció Eco. i Ocup.
Ger. Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Ger. Serveis de Comerç
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Àrea de Presidència
Àrea de Cultura
Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Dir. Serveis de Planificació Econòmica
Dir. Serveis de Formació
Àrea d'Acció Climàtica
Dir. Relacions Internacionals
Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Secretaria General
Intervenció General
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Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Dir. Serveis Jurídics

Ref. Interna JLC 33535

Acte de referència AJG 5/2020

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG) Proposa 01/07/2020, 15:22

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

Proposa 01/07/2020, 16:47

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

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

03/07/2020, 17:19

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

09/07/2020, 11:44
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