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DICTAMEN 
 
Aprovar les concessions del fons de prestació “Suport al  sector de 
l’automoció”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023  
 
(exp. núm.2021/0000687) 
 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de tenir una 
descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de finançament, així 
com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la selecció dels 
destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Suport al sector de l’automoció”. 
 
El sector de l’automoció és un sector estratègic a la província, tant per l’activitat directa 
de les empreses que conformen la seva cadena de valor, com per l’afectació indirecta i 
induïda en d’altres sectors productius, que ha posat de manifest la seva fragilitat i fa 
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urgent una actuació específica per pal·liar els efectes negatius sobre l’ocupació i la 
producció. 
 
Davant el repte que suposa la reestructuració del teixit productiu, i l’impacte en el 
mercat de treball, del sector de l'automoció a la província de Barcelona i les 
conseqüències socials i econòmiques que se’n deriven, la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç de la Diputació de Barcelona es planteja un pla de mesures d’acompanyament 
a posar en marxa per donar suport als ens locals afectats.  
 
Les activitats objecte de finançament son: 
 

 Accions d’anàlisi i diagnòstic per realitzar plans de xoc territorials 

 Taules i espais de concertació i estratègia amb actors públics i privats 

 Activitats de cerca d'inversors per a la reindustrialització d'espais productius 

 Recol·locació de treballadors afectats pel tancament o per expedients de regulació 
de l’ocupació 

 Actualització i acreditació competencial de les persones ocupades o desocupades 

 Suport als plans de creixement i diversificació 

 Activitats de millora de la competitivitat 

 Altres accions destinades a la reactivació del sector 
 

Els seus destinataris són  els consells comarcals de la província de Barcelona que 
compleixin el requisit de tenir un índex d'especialització en el sector d'automoció 
superior o igual al 25 % respecte a la província de Barcelona. 
 
L'índex d'especialització resulta del quocient entre el pes d'assalariats en el sector de 
l'automoció respecte dels assalariats totals a nivell comarcal i el pes dels assalariats 
en el sector de l'automoció respecte dels assalariats totals a nivell provincial. 
 
Per al càlcul de l'índex de especialització, es pren com a referència les dades dels 
assalariats del 2on trimestre de 2020, subministrades per l'Observatori del Treball i 
Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, i es considera activitat de la indústria 
de l’automoció la dels epígrafs de la CCAE-2009 següents: 
 
291 - Fabricació de vehicles de motor 
292 - Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i 
semiremolcs 
293 - Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus 
Motors 
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4. En l’informe emès per aquest centre gestor que s’incorpora a l’expedient, s’ha 
deixat constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els 
recursos del fons, que serà el resultat de sumar aquests dos criteris: 

 
Criteri 1. Import fixe pel manteniment d’una estructura mínima de suport.  

Cada ens local beneficiari rebrà 25.000 € per tal d’assegurar l’estructura 
mínima necessària. 

 
Criteri 2. Import variable en funció del pes d’assalariats a la indústria de 

l'automoció de la comarca respecte el nombre d’assalariats a la indústria 
de l'automoció del total de la província 

 
 
5. La quantia total amb la que es va dotar inicialment aquest fons és de un milió 

trenta-un mil dos-cents cinquanta euros (1.031.250,00 €) distribuïda de la següent 
manera: 

 

 Per l’anualitat 2021: vuit-cents vint-i-cinc mil euros (825.000,00 €) i  

 Per l’anualitat 2022: dos-cents sis mil dos-cents cinquanta euros 
(206.250,00 €). 
 

Cal tenir present que d’acord amb les concessions a realitzar s’han de redistribuir 
els imports entre aplicacions pressupostàries, sense que dita redistribució comporti 
un increment en el pressupost inicial assignat. 

 
6. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 
 

7. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 
2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen 
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per decret de la Presidència 

núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, atribueix a la Junta de 
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis. 
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2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les 
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

 
ACORDS 

 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Suport al sector de 
l’automoció” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 2021 

(EUR) 
Import concedit 

2022 (EUR) 
Operació  Posició  

Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès 

P5800013D 21/Y/299753 73.910,91 18.477,73 
Condicionat a 

l’ajustament de valor 
 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 21/Y/299752 
23.977,73 5.994,43 Condicionat a 

l’ajustament de valor 
 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 21/Y/299751 
130.022,27 32.505,57 Condicionat a 

l’ajustament de valor 
 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 21/Y/299750 
 

235.982,18 58.995,55 Condicionat a 
l’ajustament de valor 

 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 21/Y/299749 
23.639,20 5.909,80 Condicionat a 

l’ajustament de valor 
 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 21/Y/299748 
39.338,53 9.834,63 Condicionat a 

l’ajustament de valor 
 

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental 

P5800007F 21/Y/299747 
199.505,57 49.876,39 Condicionat a 

l’ajustament de valor 
 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J 21/Y/299746 
 

98.623,61 24.655,90 Condicionat a 
l’ajustament de valor 

 

       

 
 

 
Imports totals 

 
825.000,00€ 

 
206.250,00€ 
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Segon.- REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 
2021 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, 
segons el detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar 
disponible i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que 
corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari . 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària 
Import 
(EUR) 

Operació  

G/30100/43900/46289 825.000,00€ 2102900137 

   

 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària 
Import 
(EUR) 

Operació  

G/30100/43900/46289 206.250,00€ 2102900137 

 

 
APROVAR l’autorització de la despesa total d’un milió  trenta-un mil dos cents 
cinquanta (1.031.250,00€) euros, a càrrec de les aplicacions pressupostàries que 
s’indiquen en el present acord, com a conseqüència de la redistribució de la quantia en 
funció del tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable 
aprovada en el present acord: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30100/43900/46589 825.000,00€ 

Pàgina 6
Codi Segur de Verificació (CSV): 67f734317be4e07902f3   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. 76. Data sessió: 11/03/2021



 

 

 

 

 

Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 

   Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 

 

 

 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30100/43900/46589 206.250,00€ 

  

 
Tercer.- APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió  trenta-un mil dos cents 
cinquanta (1.031.250,00€) euros,  a càrrec de les aplicacions del pressupost que 
s’indiquen en el present acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30100/43900/46589 825.000,00€ 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
aprovada en l’acord anterior 

   

 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30100/43900/46589 206.250,00€ 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
aprovada en l’acord anterior 

   

 
Quart.- APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al dia 1 de juny de 2021 per presentar 
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar 
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini 
establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar 
prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
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1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 

 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 

1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El període d’execució s’estableix en el període global comprés entre l’1 de 
gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022, amb una distribució estimativa 
de l’ajut d’acord amb el calendari d’execució de l’actuació.  
 

2.2. La primera justificació voluntària podrà presentar-se fins al 15 de novembre 
de 2021.  La segona justificació voluntària, es podrà presentar entre el 2 de 
gener de 2022 i el 15 de novembre de 2022. La justificació final s’haurà de 
presentar entre el 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023. 
 

2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost 
de depeses dels ens destinataris. 

 
2.4. Són despeses directes elegibles les de personal tècnic propi dedicat 

directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2), el cost empresarial 
anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a; l’assistència i serveis 
tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. i altres com a conseqüència directa  de la realització  de 
l’acció: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer 
o leasing d'equips o espais, etc. 

 

2.5. Són despeses indirectes elegible les de direcció i coordinació, personal 
administratiu o de suport, despeses generals (subministraments, neteja, 
material d'oficina, assegurances, etc.).i altres no conseqüència directa de 
la realització de l'acció. Les despeses indirectes no podran ser superiors al 
15% de les despeses directes imputables. No són elegibles les despeses 
destinades  a la creació d’infraestructures, a la creació o adquisició de 
béns de naturalesa inventariable o altres despeses  que tinguin caràcter 
amortitzable. 
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2.6. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. 
A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb 
la modalitat d’execució. 

 
2.7. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, 

així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de 
signatura i presentació de justificacions. 

 
2.8. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva 

totalitat, cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.10. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 

d'estar datades d'acord 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 establert. 

 
2.11. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre 
gestor de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 
2.12. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, 
no pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que 
s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el 
reintegrament de l'import que correspongui. 

 
2.13. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, no existeix cap 

percentatge de cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost 
total de l’actuació 

 
2.14. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents d’altres 

administracions. 
 

2.15. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 
regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 
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2.16. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector 
públic poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. 
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens 
que ha executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens 
destinatari, de conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del 
sector públic i contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma 
part de l'àmbit d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb 
els seus estatuts. 

 
2.17. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de 

les actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i 
la data de la seva aprovació. 

 
2.18. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de 

justificar com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat 
de justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de 
cada ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol 

tipus per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la 
resta d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la 
distribució de finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.19. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 

ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.20. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
2.21. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es 

fa la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què 
el centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 

3.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021: S’estableix un pagament avançat del 100 per 
cent de l’import concedit a l’anualitat 2021 el qual s’ha de realitzar un cop es 
presenti l’acceptació expressa. Per a poder pagar la bestreta corresponent a 
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l'any 2022, caldrà que el beneficiari hagi justificat el 100% de la despesa en 
pagaments avançats de la primera anualitat.  
 

3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de 
la renúncia. 

 
4.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 15% de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes 
renúncies a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El 
sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del 
fons ha de ser el mateix que en la distribució inicial. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de 
quinze dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que 
contenen defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
5.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del 

punt anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació 
provisionals dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de 
quinze dies des de l’endemà de la notificació, per tal que els afectats 
al·leguin el que estimin pertinent.  

 
5.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre 

gestor ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no 
justificats. 
 

5.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
5.5. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament 
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per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la 
compensació. 

 
 
Cinquè.- APROVAR un pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit a 
l’anualitat 2021 el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i un 
segon pagament avançat del 100 per cent de l’anualitat 2022, prèvia justificació del 
100% de l’anualitat 2021, i ateses les extraordinàries dificultats en les que es troben 
les tresoreries municipals provocades per la crisi originada per la COVID-19. 
 

Sisè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Setè.- COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions. 
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