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DICTAMEN 
 
Modificar el termini de justificació del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2019-2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, 
com a conseqüència de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis a 
què es refereix la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma a tot el territori espanyol 

per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (exp. núm. 
2019/0006215) 

 
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. En data 11 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-
2020, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu regim 
regulador (AJG 149/19). El centre gestor és la Gerència de Serveis d’Educació 
de la Diputació. 
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6. L’objecte del Programa és prestar cooperació i assistència als governs locals amb 

la finalitat de contribuir a la definició d’itineraris educatius i ampliar les garanties 
de permanència i retorn al sistema educatiu. El programa també pretén millorar 
els nivells competencials i les qualificacions i, d’aquesta manera, contribuir a la 
lluita contra l’abandonament escolar prematur a la província de Barcelona, sota 
els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i 
suficiència financera. El programa s’articula en quatre línies d'actuació. 

 
7. D’acord amb l’article 19, les actuacions s’havien d’executar durant el curs escolar 

2019-2020, que abasta el període de l’1 de setembre de 2019 a 30 de juny de 
2020, i el termini de justificació s’iniciava l’1 de juliol de 2020 i finalitza el 30 de 
setembre de 2020. 

 
8. La represa del còmput ha comportat que el termini d’execució s’estengui fins el 

17 de setembre de 2020 i el de justificació fins el 18 de desembre de 2020. 
 

9. El centre gestor ha emès informe en data 10 de juliol de 2020 pel qual manifesta 
que per eficiència i eficàcia en la gestió del pressupost tant de la Diputació com 
la dels ens locals es creu oportú modificar el termini de justificació de l’ajut a 2 de 
novembre de 2020. Aquest termini resulta suficient, doncs haurà transcorregut 
temps amb escreix des de la data de finalització de l’execució i alhora permetrà 
verificar i tramitar els pagaments de les justificacions que es presentin durant el 
propi exercici pressupostari 2020, abans que se’n produeixi el tancament. 

 
10. Les raons deriven en què es tracta d’un programa d’execució plurianual (2019-

2020), i l’ampliació del termini de justificació fins el 18 de desembre de 2020, faria 
inviable revisar les justificacions presentades en darrer moment, esmenar-les si 
escau i efectuar el pagament abans del tancament de l’exercici pressupostari. 
Aquesta situació comportaria la necessitat de reconèixer el crèdit de l’exercici 
2019, a càrrec de l’exercici 2021, donat que actualment l’import que prové de 
l’exercici 2019, actualment ja és romanent de crèdit, circumstància que cal evitar 
per no comprometre altres compromisos pressupostaris de l’exercici 2021.  

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

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

 

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): 33ce3c9c6ac48ef0d059   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Secretaria generalRegistre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 334. Data sessió: 30/07/2020



 
 
 
 
 

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

 

Fonaments de dret 
 
1. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per 

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

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

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

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

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

6. L’apartat 3.5.a) 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 
delegació de la Presidència, per aprovar, entre d’altres, els programes 
complementaris 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, d’acord amb la motivació de la part expositiva, el termini de 
justificació establert a l’article 19 del règim del Programa complementari de 
transicions educatives per al curs 2019-2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019, en el sentit següent: 
 
Article 19. Execució i justificació 
 
On diu: 
 
19.1. [...]. 
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19.2. El termini de justificació s’inicia l’1 de juliol de 2020 i finalitza el 30 de setembre 
de 2020. 

 
Ha de dir: 
 
19.1. [...]. 
 
19.2. El termini de justificació s’inicia l’1 de juliol de 2020 i finalitza el 2 de novembre 

de 2020. 
 
Segon. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de justificació i la taula de 
terminis enllaçada del Programa complementari de transicions educatives per al curs 
2019-2020, publicada a la Seu Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa 
de Governs Locals” per ajustar-la a la informació següent: 
 

Tràmit 
Data final del termini 

abans de la 
suspensió 

Data final del termini 
per represa del 

còmput 
Data final del termini 

definitiva  

Execució 30/06/2020 17/09/2020 17/09/2020 

Justificació  30/09/2020 18/12/2020 02/11/2020 

 
 
Tercer. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
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