
 

 

 

 

 

 

 

 

Servei Jurídico-Administratiu 
 

 

DICTAMEN 
 

 
Aprovar les concessions del fons de prestació “Reforç extraordinari del Servei 
d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(exp. núm. 2021/9003) 

 
 
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). 

 
4. 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 “Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH)”, consistent en un suport econòmic extraordinari als Serveis d'Atenció a la 
Ciutadania (SAC) associats als punts SIDH implantats i en funcionament.  
 
Els seus destinataris són els ajuntaments i consells comarcals que disposin 
d’oficines d’aquest servei i que compleixin el protocol de funcionament previstos en 
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el marc regulador del Programa SIDH, aprovat per Decret de Presidència núm. 
4577 de 18 de maig de 2020. 
 

5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 13 de maig de 
2021, va aprovar la inclusió de nous recursos en 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 (AJG 209/21). 
 
Entre d’altres s’aprovà el recurs de fons de prestació “Reforç extraordinari del 
Servei d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, amb l’objecte de finançament 
extraordinari dels Serveis d’Atenció a la Ciutadania, associats als punts SIDH 
implantats i en funcionament. 

 
6. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 18 de maig de 2021, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació i les 
quanties resultants de la distribució de la participació de cada ens en els recursos 
del fons. Aquest sistema és el següent:  
 
Els ens participants al fons de prestació reben una aportació econòmica anual que 
es composa d’una aportació anual base -pel manteniment d’una estructura 
(mínima) de suport- segons el tram poblacional multiplicada per un coeficient 
d’actuacions practicades. 
 
a) Manteniment d’una estructura de suport (MESE). Es fixa un import per a cada 

ens local destinatari, segons el tram poblacional, per donar suport a l’estructura 
de les oficines del SIDH en la seva atenció a la ciutadania. 

 Per una població entre 10.000 i 25.000 habitants 03.875,01 € 

 Per una població de 25.001 a 50.000 habitants 0   5.456,68 € 

 Per una població de 50.001 a 75.000 habitants 0   7.038,35 € 

 Per una població de 75.001 a 100.000 habitants 08.620,02 € 

 Per una població superior a 100.000 habitants  10.201,69 €  

La població de cada ens local destinatari es correspon amb la suma de la 
població de l’ens local, més la població dels municipis de la seva àrea 
d’influència (de cobertura del SIDH).   

No està en funcionament cap punt del SIDH amb població inferior a 10.000 
persones  

Les dades de població es corresponen amb les últimes xifres oficials publicades 
per l’INE de revisió del Padró Municipal i els municipis de les àrees d’influència 
de cada ens local destinatari amb efectes en la data d’inici de la vigència del 
Catàleg, d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficial les xifres de 
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població resultants de la revisió del padró municipal a una data determinada i es 
poden veure a l’annex del programa del SIDH. 
 

b) Coeficient d’actuacions practicades. Es fixa un coeficient per a cada ens local 
destinatari en funció del seu ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal 
d’atenció del SIDH: 
 

 1,50 pels ens locals amb un ràtio superior a 1,20 vegades la mitjana del 
conjunt de ràtios del SIDH 
 

 1,25 pels ens locals amb un ràtio igual o inferior a 1,20 vegades la mitjana 
del conjunt de ràtios del SIDH que haguessin obtingut un ràtio superior a 
1,20 vegades l’any anterior. 

 1,00 pels ens locals amb un nombre d’expedients gestionats anuals menor 
de 48 (un expedient per setmana anual hàbil), independentment del seu 
ràtio i, en la resta de casos. 

 Aquest coeficient s’incrementarà en 0,50 pels ens locals que assumeixin 
de forma total o parcial la cobertura territorial d’un altre ens, 
independentment del seu ràtio, per al primer any del fet. Per al segon any, 
l’increment serà de 0,25 i, de 0,00 per la resta d’anys. 

 El ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del SIDH  de 

cada ens local destinatari surt de la següent equació: 

   regha = [eoberts + einiciats]/48/horessetmanals  

Nota 

regha   ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del 
SIDH 

eoberts expedients oberts provinent d’exercicis anteriors. Les dades 
oficials de l’ens local informades pel servei Ofideute a 31 de 
desembre de l’any anterior 

einiciats  expedients iniciats durant l’exercici de càlcul. L’estimació 
d’expedients iniciats d’acord amb les últimes dades mensuals 
oficials per a l’exercici de càlcul informades pel servei Ofideute. 

48 nombre de setmanes anuals d’atenció del SIDH.  

horessetmanals  hores setmanals d’atenció. Nombre d’hores que l’ens local 
destinatari tingui assignades oficialment pel SIDH en el moment 
de l’elaboració del ràtio.  

 

c) Aportació Anual. La quantia (euros) assignada a cadascun dels participants del 
fons de prestació és igual a la suma de la seves aportacions anuals base i 
variable tal que: 

  AAE = MESE x CAPE 
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Nota 

AAE Aportació anual base per ens 

MESE Aportació anual pel manteniment d’estructures de suport per ens  

CAPE Coeficient assignat per actuacions practicades per ens 

 
7. La recollida, tractament i gestió de les dades necessàries per a la gestió del fons 

de prestació es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 38 del règim del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 

8. La quantia que es proposa concedir és de 400.000,00 euros. 
 
9. 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. 

 
 

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. 

 
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 “Reforç extraordinari del 
Servei d'Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)” 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) 

Operació Posició  

Aj. Arenys de Mar P0800600I  21/Y/309679 5.456,68 2103001787 1 

Aj. Badalona P0801500J 21/Y/309678 15.302,52 2103001787 2 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 21/Y/309677 6.820,85 2103001787 3 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 21/Y/309676 5.812,51 2103001787 4 

Aj. Calella P0803500H 21/Y/309675 5.456,68 2103001787 5 

Aj. Cardedeu P0804500G  21/Y/309674 3.875,01 2103001787 6 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 21/Y/309673 5.456,68 2103001787 7 

Aj. Castelldefels P0805500F  21/Y/309672 7.038,35 2103001787 8 

Aj. Cornellà de Llobregat P0807200A 21/Y/309671 8.620,02 2103001787 9 

Aj. El Prat de Llobregat P0816800G 21/Y/309670 8.797,94 2103001787 10 

Aj. Esplugues de Llobregat P0807600B  21/Y/309669 6.820,85 2103001787 11 

Aj. Gavà P0808800G  21/Y/309668 7.038,35 2103001787 12 

Aj. Granollers P0809500B  21/Y/309667 10.557,52 2103001787 13 

Aj. Igualada P0810100H  21/Y/309666 5.456,68 2103001787 14 

Aj. L’Hospitalet de Llobregat P0810000J  21/Y/309665 15.302,52 2103001787 15 

Aj. Manresa P0811200E  21/Y/309664 8.620,02 2103001787 16 

Aj. Martorell P0811300C  21/Y/309663 10.201,69 2103001787 17 

Aj. Mataró P0812000H 21/Y/309662 10.201,69 2103001787 18 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B  21/Y/309661 15.302,52 2103001787 19 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J  21/Y/309660 10.201,69 2103001787 20 

Aj. Pineda de Mar P0816200J  21/Y/309659 12.930,03 2103001787 21 

Aj. Premià de Mar P0817100A  21/Y/309658 8.620,02 2103001787 22 

Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E  21/Y/309657 5.456,68 2103001787 23 

Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 21/Y/309656 8.620,02 2103001787 24 

Aj. Sant Celoni P0820100F 21/Y/309655 10.775,02 2103001787 25 

Aj. Sant Cugat del Vallès P0820400J 21/Y/309654 10.201,69 2103001787 26 

Aj. Sant Feliu de Llobregat P0821000G 21/Y/309653 5.456,68 2103001787 27 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 21/Y/309652 4.843,77 2103001787 28 

Aj. Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 21/Y/309651 3.875,01 2103001787 29 

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 21/Y/309650 15.302,52 2103001787 30 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 (EUR) 

Operació Posició  

Aj. Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 21/Y/309649 5.456,68 2103001787 31 

Aj. Terrassa P0827900B 21/Y/309648 15.302,52 2103001787 32 

Aj. Vic P0829900J 21/Y/309647 5.456,68 2103001787 33 

Aj. Viladecans P0830200B  21/Y/309646 12.930,03 2103001787 34 

Aj. Vilafranca del Penedès P0830600C  21/Y/309645 8.620,02 2103001787 35 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I  21/Y/309644 10.557,52 2103001787 36 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I  21/Y/309643 10.201,69 

Operació comptable 
condicionada a la 

comptabilització de 
l’ajustament de valor 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 21/Y/309642 8.620,02 

Consell Comarcal del Bages P5800009B  21/Y/309641 10.201,69 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H  21/Y/309640 10.201,69 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J  21/Y/309639 5.456,68 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I  21/Y/309638 10.775,02 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 21/Y/309637 8.620,02 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 21/Y/309636 3.875,01 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J  21/Y/309635 15.302,52 

      

Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 13 de maig de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 209/2021, 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, i REDUIR l’autorització de despesa 
aprovada en el sentit següent: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària 
Import 
(EUR) 

Operació  Posició  

G/50300/15100/46283 83.254,34 2102900339 1 
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Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de vuitanta-tres mil dos-cents 
cinquanta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims (83.254,34 €) 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 l’acord anterior: 
 
 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/50300/15100/46583 83.254,34 

  

 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total de quatre-cents mil euros 
(400.000,00 €) 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/50300/15100/46283 316.745,66  

G/50300/15100/46583 83.254,34 

Es condiciona a la 
regularització comptable 
aprovada en els acords 

anteriors 

Import total 400.000,00  

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

 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat a partir de la recepció de la notificació del present dictamen, aquest no 
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manifesta expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
 
2. Execució i justificació 
 

2.1. 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. 

 
La no justificació, dins els terminis conferits, sense la concurrència de 
causa justificada, es podrà tenir present en la valoració del suport 
econòmic d’aquest fons en convocatòries successives. 
 

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

 
2.3. 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. 
 

2.4. 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. 

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

totalitat, cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.6. 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. 

 
2.7. 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. 

 
2.8. 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. 

 
2.9. 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, 

Pàgina 8
Codi Segur de Verificació (CSV): 80d6848bcc8c430d1307   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. 342. Data sessió: 10/06/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

Servei Jurídico-Administratiu 
 

 

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. 

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

directes imputades. 
 

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

 
2.12. 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. 

 
2.13. 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. 

 
2.14. 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. 

 
2.15. 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. 
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2.16. 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. 

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

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
2.18. 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 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
 
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 deu per cent 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 publicació de l’anunci en el Butlletí 
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Oficial de la Província de Barcelona 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 
per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la 
compensació. 

 
 
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 2021/0009003
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act.

Codi classificació

part dispositiva

Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act.

D0302 Catàlegs de serveis

Títol Dictamen d'aprovació de les concessions del fons de prestació "Reforç
extraordinari del Servei d'Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)", en el
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023

Objecte Aprovar les concessions del fons de prestació "Reforç extraordinari del Servei
d'Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)", en el marc de la convocatòria
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Destinataris - CIF/DNI AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET - P0824500C
CONSELL COM. DEL MARESME - P5800008D
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 QUIRZE DEL VALLES - P0823800H
AJ. SANT SADURNI  D'ANOIA - P0824000D
AJ. BARBERA DEL VALLES - P0825200I
AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA - P0826000B
AJ. TERRASSA - P0827900B
AJ. VIC - P0829900J
AJ. VILADECANS - P0830200B
AJ. VILAFRANCA DEL PENEDES - P0830600C
AJ. VILANOVA I LA GELTRU - P0830800I
AJ. CARDEDEU - P0804500G
CONSELL COM. DE L'ANOIA - P5800006H
CONSELL COM. DEL BAGES - P5800009B
CONSELL COM. D'OSONA - P5800015I
CONSELL COM. DEL BERGUEDA - P0800015J
AJ. ARENYS DE MAR - P0800600I
AJ. BADALONA - P0801500J
AJ. CALDES DE MONTBUI - P0803300C
AJ. CALELLA - P0803500H
AJ. CASTELLAR DEL VALLES - P0805000G
AJ. CASTELLDEFELS - P0805500F
AJ. CORNELLA DE LLOBREGAT - P0807200A
AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT - P0807600B
AJ. GAVA - P0808800G
AJ. GRANOLLERS - P0809500B
AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - P0810000J
AJ. IGUALADA - P0810100H
AJ. MANRESA - P0811200E
AJ. MARTORELL - P0811300C
AJ. MATARO - P0812000H
AJ. MOLLET DEL VALLES - P0812300B
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AJ. MONTCADA I REIXAC - P0812400J
AJ. PINEDA DE MAR - P0816200J
AJ. PREMIA DE MAR - P0817100A
AJ. SANT ADRIA DE BESOS - P0819300E
CONSELL COM. VALLES ORIENTAL - P5800010J
CONSELL COM. DEL BAIX LLOBREGAT - P5800011H
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF - P5800020I
CONSELL COM. DEL MOIANES - P0800317J

Op. Comptable -

Altres serveis Dir. Serveis de Cooperació Local
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Of. Habitatge
Ser. Jurídico-Administratiu
Intervenció General

Ref. Interna GF/mb u.convenis@diba.cat

Acte de referència AJG 13/2021

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Xalabarder Aulet (SIG) Proposa 18/05/2021, 16:57

Intervenció General Josep Abella Albiñana (SIG) Informat de
conformitat (f.l.p.)

19/05/2021, 14:25

President/a delegat/da d'ÀreaPere Pons Vendrell (TCAT) Proposa 22/05/2021, 00:27

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

10/06/2021, 11:44
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