
 
 

Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 

Servei de Salut Pública 

 

 

DICTAMEN 

 
Aprovar les concessions del fons de prestació “Plans de contingència en salut 
pública local per a fer front a la COVID-19”, en el marc de la convocatòria del 

Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 (exp. núm. 2021/0000229) 

 
 
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 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). 

 
4. En el Catàleg de Serveis 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 “Plans de contingència en salut pública local 
per a fer front a la COVID-19” per mitjà del qual es vol ajudar als municipis a definir 
el seu propi Pla de contingència a partir de les directrius recollides al document 
"Bases per a elaborar Plans de Contingència dels Serveis municipals de Salut 
Pública per fer front a la COVID-19", resultat del procés de diagnosi i debat promogut 
pel Servei de Salut Pública. Els seus destinataris són els municipis majors de 10.000 
habitants. 
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5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 22 de febrer de 2021 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. Aquest sistema és el següent: 

 

 Una dotació de 4.500,00 € pels 18 municipis majors de 50.000 habitants, que fa 
un total de 81.000,00 €. 

 Una dotació de 4.000,00 € pels 28 municipis d’entre 20.001 i 50.000 habitants, 
que fa un total de 112.000,00 €. 

 L’import restant, 107.000,00 €, es distribueix de forma lineal entre els 36 
municipis d’entre 10.001 i 20.000 habitants, als que correspon una dotació de 
2.972,00 €. 
 
Finalitzat el termini d’acceptació, es proposa que les quanties no acceptades 
expressament o renunciades, es puguin redistribuir entre els municipis de més 
de 75.000 habitants, fins a un màxim de 7.000,00 euros per ens. Si hi hagués 
quantia sobrant una vegada aplicat aquest criteri, es distribuirà entre els 
ajuntaments d’entre 50.000 i 75.000 habitants. 
 
Aquesta proposta de repartiment té a veure amb la major quantitat d’actors 
(entitats ciutadanes, serveis sanitaris i sociosanitaris...) a participar en la 
realització del pla i la major complexitat de l’estructura organitzativa dels 
ajuntaments de municipis de més població.   
 
Les suplementacions als ajuts atorgats s’entendran acceptades tàcitament pels 
ens locals beneficiaris si en el període d’un mes des de la seva notificació no 
manifesten el contrari. 
 

 
6. La quantia total amb què es va dotar inicialment el fons va ser 300.000,00 € mentre 

que la quantia que finalment es proposa concedir és 299.992,00 €. 
 
7. D’acord amb el que s’estableix 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 “Plans de contingència en 
salut pública local per a fer front a la COVID-19” que s’indiquen en aquest acord, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis  2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023:
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ENS LOCAL NIF CODI XGL IMPORT CONCEDIT Operació  Posició  

Ajuntament d'Abrera  
P0800100J 21/Y/298243                    2.972,00 €  2103000399 1 

Ajuntament d'Arenys de Mar  
P0800600I 21/Y/298242                    2.972,00 €  2103000399 2 

Ajuntament d'Argentona  
P0800900C 21/Y/298241                    2.972,00 €  2103000399 3 

Ajuntament de Badalona  
P0801500J 21/Y/298240                    4.500,00 €  2103000399 4 

Ajuntament de Badia del Vallès  
P0831200A 21/Y/298239                    2.972,00 €  2103000399 5 

Ajuntament de Barberà del Vallès  
P0825200I 21/Y/298238                    4.000,00 €  2103000399 6 

Ajuntament de Berga  
P0802200F 21/Y/298237                    2.972,00 €  2103000399 7 

Ajuntament de Caldes de Montbui  
P0803300C 21/Y/298236                    2.972,00 €  2103000399 8 

Ajuntament de Calella  
P0803500H 21/Y/298235                    2.972,00 €  2103000399 9 

Ajuntament de Canet de Mar  
P0803900J 21/Y/298234                    2.972,00 €  2103000399 10 

Ajuntament de Canovelles  
P0804000H 21/Y/298233                    2.972,00 €  2103000399 11 

Ajuntament de Cardedeu  
P0804500G 21/Y/298232                    2.972,00 €  2103000399 12 

Ajuntament de Castellar del Vallès  
P0805000G 21/Y/298231                    4.000,00 €  2103000399 13 

Ajuntament de Castellbisbal  
P0805300A 21/Y/298230                    2.972,00 €  2103000399 14 

Ajuntament de Castelldefels  
P0805500F 21/Y/298229                    4.500,00 €  2103000399 15 
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ENS LOCAL NIF CODI XGL IMPORT CONCEDIT Operació  Posició  

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
P0826600I 21/Y/298228                    4.500,00 €  2103000399 16 

Ajuntament de Corbera de Llobregat  
P0807100C 21/Y/298227                    2.972,00 €  2103000399 17 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat  
P0807200A 21/Y/298226                    4.500,00 €  2103000399 18 

Ajuntament de Cubelles  
P0807300I 21/Y/298225                    2.972,00 €  2103000399 19 

Ajuntament d'Esparreguera  
P0807500D 21/Y/298224                    4.000,00 €  2103000399 20 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat  
P0807600B 21/Y/298223                    4.000,00 €  2103000399 21 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès  
P0808500C 21/Y/298222                    4.000,00 €  2103000399 22 

Ajuntament de la Garriga  
P0808700I 21/Y/298221                    2.972,00 €  2103000399 23 

Ajuntament de Gavà  
P0808800G 21/Y/298220                    4.000,00 €  2103000399 24 

Ajuntament de Granollers  
P0809500B 21/Y/298219                    4.500,00 €  2103000399 25 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat  
P0810000J 21/Y/298218                    4.500,00 €  2103000399 26 

Ajuntament d'Igualada  
P0810100H 21/Y/298217                    4.000,00 €  2103000399 27 

Ajuntament de la Llagosta  
P0810400B 21/Y/298216                    2.972,00 €  2103000399 28 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt  
P0810600G 21/Y/298215                    2.972,00 €  2103000399 29 

Ajuntament de Llinars del Vallès  
P0810500I 21/Y/298214                    2.972,00 €  2103000399 30 
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ENS LOCAL NIF CODI XGL IMPORT CONCEDIT Operació  Posició  

Ajuntament de Malgrat de Mar  
P0810900A 21/Y/298213                    2.972,00 €  2103000399 31 

Ajuntament de Manlleu  
P0811100G 21/Y/298212                    4.000,00 €  2103000399 32 

Ajuntament de Manresa  
P0811200E 21/Y/298211                    4.500,00 €  2103000399 33 

Ajuntament de Martorell  
P0811300C 21/Y/298210                    4.000,00 €  2103000399 34 

Ajuntament del Masnou  
P0811700D 21/Y/298209                    4.000,00 €  2103000399 35 

Ajuntament de Mataró  
P0812000H 21/Y/298208                    4.500,00 €  2103000399 36 

Ajuntament de Molins de Rei  
P0812200D 21/Y/298207                    4.000,00 €  2103000399 37 

Ajuntament de Mollet del Vallès  
P0812300B 21/Y/298206                    4.500,00 €  2103000399 38 

Ajuntament de Montcada i Reixac  
P0812400J 21/Y/298205                    4.000,00 €  2103000399 39 

Ajuntament de Montgat  
P0812500G 21/Y/298204                    2.972,00 €  2103000399 40 

Ajuntament de Montornès del Vallès  
P0813500F 21/Y/298203                    2.972,00 €  2103000399 41 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat  
P0814600C 21/Y/298202                    4.000,00 €  2103000399 

42 
 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans  
P0815500D 21/Y/298201                    2.972,00 €  2103000399 43 

Ajuntament de Pallejà  
P0815600B 21/Y/298200                    2.972,00 €  2103000399 44 

Ajuntament de Parets del Vallès  
P0815800H 21/Y/298199                    2.972,00 €  2103000399 45 
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ENS LOCAL NIF CODI XGL IMPORT CONCEDIT Operació  Posició  

Ajuntament de Piera  
P0816000D 21/Y/298198                    2.972,00 €  2103000399 46 

Ajuntament de Pineda de Mar  
P0816200J 21/Y/298197                    4.000,00 €  2103000399 47 

Ajuntament del Prat de Llobregat  
P0816800G 21/Y/298196                    4.500,00 €  2103000399 48 

Ajuntament de Premià de Dalt  
P0823000E 21/Y/298195                    2.972,00 €  2103000399 49 

Ajuntament de Premià de Mar  
P0817100A 21/Y/298194                    4.000,00 €  2103000399 50 

Ajuntament de Ripollet  
P0817900D 21/Y/298193                    4.000,00 €  2103000399 51 

Ajuntament de la Roca del Vallès  
P0818000B 21/Y/298192                    2.972,00 €  2103000399 52 

Ajuntament de Rubí  
P0818300F 21/Y/298191                    4.500,00 €  2103000399 53 

Ajuntament de Sabadell  
P0818600I 21/Y/298190                    4.500,00 €  2103000399 54 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  
P0819300E 21/Y/298189                    4.000,00 €  2103000399 55 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  
P0819500J 21/Y/298188                    4.000,00 €  2103000399 56 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  
P0819600H 21/Y/298187                    2.972,00 €  2103000399 57 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  
P0819900B 21/Y/298186                    4.500,00 €  2103000399 58 

Ajuntament de Sant Celoni  
P0820100F 21/Y/298185                    2.972,00 €  2103000399 59 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  
P0820400J 21/Y/298184                    4.500,00 €  2103000399 60 
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ENS LOCAL NIF CODI XGL IMPORT CONCEDIT Operació  Posició  

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
P0821000G 21/Y/298183                    4.000,00 €  2103000399 61 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada  
P0822500E 21/Y/298182                    2.972,00 €  2103000399 62 

Ajuntament de Sant Joan Despí  
P0821600D 21/Y/298181                    4.000,00 €  2103000399 63 

Ajuntament de Sant Just Desvern  
P0821900H 21/Y/298180                    2.972,00 €  2103000399 64 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes  
P0823100C 21/Y/298179                    4.000,00 €  2103000399 65 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  
P0823800H 21/Y/298178                    4.000,00 €  2103000399 66 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia  
P0824000D 21/Y/298177                    2.972,00 €  2103000399 67 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  
P0826300F 21/Y/298176                    4.000,00 €  2103000399 68 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet  

P0824500C 21/Y/298175                    4.500,00 €  2103000399 69 

Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui  

P0825000C 21/Y/298174                    2.972,00 €  2103000399 70 

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda  

P0826000B 21/Y/298173                    4.000,00 €  2103000399 71 

Ajuntament de Sitges  
P0827000A 21/Y/298172                    4.000,00 €  2103000399 72 

Ajuntament de Terrassa  
P0827900B 21/Y/298171                    4.500,00 €  2103000399 73 

Ajuntament de Tordera  
P0828400B 21/Y/298170                    2.972,00 €  2103000399 74 

Ajuntament de Torelló  
P0828500I 21/Y/298169                    2.972,00 €  2103000399 75 
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ENS LOCAL NIF CODI XGL IMPORT CONCEDIT Operació  Posició  

Ajuntament de Vallirana  
P0829600F 21/Y/298168                    2.972,00 €  2103000399 76 

Ajuntament de Vic  
P0829900J 21/Y/298167                    4.000,00 €  2103000399 77 

Ajuntament de Viladecans  
P0830200B 21/Y/298166                    4.500,00 €  2103000399 78 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès  
P0830600C 21/Y/298165                    4.000,00 €  2103000399 79 

Ajuntament de Vilanova del Camí  
P0830300J 21/Y/298164                    2.972,00 €  2103000399 80 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
P0830800I 21/Y/298163                    4.500,00 €  2103000399 81 

Ajuntament de Vilassar de Mar  
P0821700B 21/Y/298162                    4.000,00 €  2103000399 82 
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Segon. REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació 

G/60401/31100/46280 -8 € 2102900118 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de DOS-CENTS NOURANTA-NOU 
MIL NOU-CENTS NOURANTA-DOS euros (299.992 €) a càrrec de l’aplicació 
G/60401/31100/46280 del pressupost 2021 del Servei de Salut Pública, i segons la 
distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/60401/31100/46280 299.992 €  

 
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 d’un termini d’un mes natural des de la data de 

notificació de la concessió per presentar l’acceptació expressa de la mateixa o 
presentar la renúncia de l’ajut. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació.  

 
Transcorregut el termini d’acceptació/renúncia, s’ha de requerir la presentació de 
l’acceptació o renúncia pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de 
deu dies hàbils des de l’endemà de rebre la notificació per presentar-la. 
Transcorregut el termini sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni la renúncia 
ni esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament a 
l’ajut i tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Finalitzat el termini d’acceptació, es proposa que les quanties no acceptades 
expressament o a les que s’hagin renunciat, es puguin redistribuir entre els 
municipis de més de 75.000 habitants, fins a un màxim de 7.000 euros per ens. 
Si hi hagués quantia sobrant una vegada aplicat aquest criteri, es distribuirà entre 
els ajuntaments d’entre 50.000 i 75.000 habitants. 
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Aquesta proposta de repartiment té a veure amb la major quantitat d’actors 
(entitats ciutadanes, serveis sanitaris i sociosanitaris...) a participar en la 
realització del pla i la major complexitat de l’estructura organitzativa dels 
ajuntaments de municipis de més població.   
 
Les suplementacions als ajuts atorgats s’entendran acceptades tàcitament pels 
ens locals beneficiaris si en el període d’un mes des de la seva notificació no 
manifesten el contrari i es pagaran prèvia presentació de la justificació 
corresponent. 

 
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. 
 

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 

 
Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 
Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final entre el 2 de 
gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. Juntament amb la documentació justificativa els 
ajuntaments beneficiaris hauran de lliurar còpia del pla en format electrònic.  

 

 
2.1. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost 

de depeses dels ens destinataris. 
 

2.2. 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. 

 
2.3. 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. 

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

cal especificar el percentatge d’imputació. 
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2.5. 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. 

2.6. 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 qual 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. 

 
2.7. 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. 

 
2.8. 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. 

 
2.9. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

2.10. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació i d’altres administracions. 

 
2.11. 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. 

 
2.12. 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. 

 
2.13. 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. 
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2.14. 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. 

 

2.15. 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. 

 

2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 

2.17. 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% de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti 
l’acceptació expressa. 

 

3.2. Els pagaments derivats dels increments dels ajuts fruit de la redistribució 
dels recursos no acceptats i de les renúncies es realitzaran prèvia 
presentació de la justificació corresponent. 

 

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 a l’1% de la quantia del fons, es destinaran les quantitats 
alliberades a conseqüència d’aquestes renúncies a incrementar les 
concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de quantificació de la 
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participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser el mateix que en 
la redistribució dels imports no acceptats o renunciats en el moment de la 
concessió tal com s’especifica en l’apartat 1 de l’acord 4t. 

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, en cas 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 imports 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 per 
part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Cinquè. APROVAR un pagament avançat del 100% de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries dificultats 
en les quals 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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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2021/0000229
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ser. Salut Pública

Codi classificació

Segons part descriptiva

Ser. Salut Pública

X0202SE24 Suport als serveis i activitats econòmic

Títol Dictamen aprovació concessions fons prestació "Plans de contingència en
salut pública local per a fer front a la COVID-19", marc convocatòria Catàleg
Serveis 2021 Pla concertació Xarxa Governs Locals 2020-2023

Objecte Aprovar les concessions del fons de prestació "Plans de contingència en salut
pública local per a fer front a la COVID-19", en el marc de la convocatòria del
Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023

Destinataris - CIF/DNI AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET - P0824500C
AJ. CERDANYOLA DEL VALLES - P0826600I
AJ. SITGES - P0827000A
AJ. TORDERA - P0828400B
AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL - P0816800G
AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT - P0819900B
AJ. SANT CELONI - P0820100F
AJ. SANT CUGAT DEL VALLES - P0820400J
AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT - P0821000G
AJ. SANT JOAN DESPI - P0821600D
AJ. VILASSAR DE MAR - P0821700B
AJ. SANT JUST DESVERN - P0821900H
AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA - P0822500E
AJ. SANT PERE DE RIBES - P0823100C
AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES - P0823800H
AJ. SANT SADURNI  D'ANOIA - P0824000D
AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI - P0825000C
AJ. BARBERA DEL VALLES - P0825200I
AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA - P0826000B
AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS - P0826300F
AJ. TERRASSA - P0827900B
AJ. TORELLO - P0828500I
AJ. VALLIRANA - P0829600F
AJ. VIC - P0829900J
AJ. VILADECANS - P0830200B
AJ. VILANOVA DEL CAMI - P0830300J
AJ. VILAFRANCA DEL PENEDES - P0830600C
AJ. VILANOVA I LA GELTRU - P0830800I
AJ. CARDEDEU - P0804500G
AJ. CANET DE MAR - P0803900J
AJ. CANOVELLES - P0804000H
AJ. BADIA DEL VALLES - P0831200A
AJ. CASTELLBISBAL - P0805300A
AJ. PALLEJA - P0815600B
AJ. ABRERA - P0800100J
AJ. ARENYS DE MAR - P0800600I
AJ. ARGENTONA - P0800900C
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AJ. BADALONA - P0801500J
AJ. BERGA - P0802200F
AJ. CALDES DE MONTBUI - P0803300C
AJ. CALELLA - P0803500H
AJ. CASTELLAR DEL VALLES - P0805000G
AJ. CASTELLDEFELS - P0805500F
AJ. CORBERA DE LLOBREGAT - P0807100C
AJ. CORNELLA DE LLOBREGAT - P0807200A
AJ. CUBELLES - P0807300I
AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT - P0807600B
AJ. FRANQUESES DEL VALLES, LES - P0808500C
AJ. GARRIGA, LA - P0808700I
AJ. GAVA - P0808800G
AJ. GRANOLLERS - P0809500B
AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - P0810000J
AJ. IGUALADA - P0810100H
AJ. LLAGOSTA, LA - P0810400B
AJ. LLINARS DEL VALLES - P0810500I
AJ. MALGRAT DE MAR - P0810900A
AJ. MANLLEU - P0811100G
AJ. MANRESA - P0811200E
AJ. MARTORELL - P0811300C
AJ. MASNOU, EL - P0811700D
AJ. MATARO - P0812000H
AJ. MOLINS DE REI - P0812200D
AJ. MOLLET DEL VALLES - P0812300B
AJ. MONTCADA I REIXAC - P0812400J
AJ. MONTGAT - P0812500G
AJ. MONTORNES DEL VALLES - P0813500F
AJ. OLESA DE MONTSERRAT - P0814600C
AJ. PALAU-SOLITA I PLEGAMANS - P0815500D
AJ. PARETS DEL VALLES - P0815800H
AJ. PIERA - P0816000D
AJ. PINEDA DE MAR - P0816200J
AJ. PREMIA DE MAR - P0817100A
AJ. RIPOLLET - P0817900D
AJ. ROCA DEL VALLES, LA - P0818000B
AJ. RUBI - P0818300F
AJ. SABADELL - P0818600I
AJ. SANT ADRIA DE BESOS - P0819300E
AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA - P0819500J
AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES - P0819600H
AJ. LLIÇA D'AMUNT - P0810600G
AJ. PREMIA DE DALT - P0823000E
AJ. ESPARREGUERA - P0807500D

Op. Comptable -

Altres serveis Dir. Serveis de Cooperació Local
CIS Cultura, Educació i Atenció persones

Ref. Interna McS 676500672

Acte de referència AJG 13/2021
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Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 C Catalina Chamorro
Moreno

Proposa 22/02/2021, 14:53

Coordinador/a Teresa Llorens Carbonell (SIG) Proposa 23/02/2021, 17:27

Intervenció General CPISR-1 C Josep Abella Albiñana Informat de
conformitat (f.l.p.)

25/02/2021, 10:57

Diputat/ada delegat/ada CPISR-1 C Enric Llorca i Ibañez Proposa 25/02/2021, 18:14

President/a delegat/da d'ÀreaMaria Lluïsa Moret Sabidó (SIG) Proposa 26/02/2021, 11:15

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

11/03/2021, 11:41
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