
 
 
 
 
 

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

 

DICTAMEN 
 
Aprovar la liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc de les línies 1 a 5 

del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament 
d’aigua en baixa 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini 

de justificació fins el 18 de gener de 2021, per un import total de 268.941,30 
euros (exp. núm. 2018/0009786) 

 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de juliol de 

2018, va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el 
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en 
baixa 2018, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de 
recursos (AJG 317/18). 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre 

de 2018, va aprovar la resolució del procediment de concessió d’ajuts de les 
línies 1 a 5 del programa, per un import total de 3.865.289,45 euros (AJG 
638/18). 

 
3. D’acord amb l’article 28 del règim del programa, per als ajuts de les línies 1 a 5 

s’establia com a termini d’execució el període comprès entre l’1 de gener de 
2018 i el 31 d’octubre del 2019. El termini de justificació finalitzava el 15 de 
novembre de 2019. 

 
4. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 12384/19, de 

data 5 de novembre 2019, es van ampliar els terminis d’execució i justificació 
d’alguns ajuts, bé fins el 31 de desembre de 2019 i 31 de gener de 2020, 
respectivament, bé fins el 30 de setembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2020, 
respectivament. 

 
5. La liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins el 15 de 

novembre de 2019 i fins el 31 de gener de 2020 es va aprovar per decret de la 
Presidència de la corporació núm. 1282/2020, de 18 de febrer de 2020. L’anunci 
d’aquesta resolució es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB) el 21 de febrer de 2020. En data 30 de juny de 2021 es va 
aprovar la liquidació definitiva d’aquets ajuts (AJG 358/21). 

 
6. Van quedar exclosos de les esmentades liquidacions els ajuts que, per 

l’esmentat decret núm. 12384/19, van veure ampliat el seu termini de justificació 
fins el 31 d’octubre de 2020. 

 
7. Els terminis administratius van quedar suspesos el 14 de març de 2020 a 

l’empara del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar 
l’estat d’alarma i va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. Es van reprendre l’1 de juny de 2020 en virtut del 

Pàgina 1
Codi Segur de Verificació (CSV): a89e97569c622bac4201   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. 575. Data sessió: 14/10/2021



 
 
 
 
 

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

 

Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es va acordar la cinquena 
pròrroga de l’estat d’alarma i diverses mesures per a la reactivació gradual de 
l’activitat. En conseqüència, es van addicionat 79 dies naturals als terminis 
d’execució i de justificació que finalitzaven el 30 de setembre de 2020 i el 31 
d’octubre de 2020, respectivament, resultant com a nous terminis d’execució i 
justificació el 18 de desembre de 2020 i el 18 de gener de 2021, respectivament. 

 
8. Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la 

Presidència de la Diputació núm. 6978/2021, de 29 de juny de 2021, es va 
aprovar la liquidació provisional d’aquests ajuts; i es va habilitar un període 
d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
l’esmentat decret, per tal que els ens destinataris al·leguessin el que s’estimés 
pertinent i/o presentessin la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procediria a la revocació dels ajuts. 

 
9. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 1 de juliol 

de 2021. Havent transcorregut el període d’audiència, i de conformitat amb 
l’informe emès pel centre gestor en data 30 de setembre de 2021, que 
s’incorpora a l’expedient, es constata el següent: 

 
� L’Ajuntament de Rajadell va presentar la justificació de despeses el 16 de 

desembre de 2020, per tant, dins de termini. Aquesta justificació va ser 
objecte de diferents requeriments d’esmena per part del centre gestor fins a 
la seva validació el 14 de gener de 2021. De la justificació presentada 
només es van poder pagar 9.752,79 euros corresponents al saldo incorporat 
a l’exercici de 2021. Per la resta de l’ajut, 35.247,21 euros, cal reconèixer el 
crèdit i tornar a autoritzar i disposar la despesa, per tal que es pugui procedir 
al pagament. 

� Existeixen ajuts, relacionats en l’acord quart del present dictamen, als quals 
els ens destinataris han renunciat, bé totalment, bé parcialment; per tant, 
s’han d’acceptar aquestes renúncies. 

� Existeixen ajuts, també relacionats en l’acord quart del present dictamen, 
que no s’han justificat, o que s’han justificat parcialment, i als quals els 
destinataris tampoc no han renunciat; per tant, s’han de revocar, totalment o 
parcialment. 

 
10. En base a l’anterior, cal procedir a l’aprovació de la liquidació definitiva dels 

ajuts atorgats en el marc de les línies 1 a 5 del Programa complementari per a 
l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018 amb termini de 
justificació fins el 18 de gener de 2021. 

 
11. Respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit, aquesta Direcció 

de Serveis de Cooperació Local ha comprovat que el crèdit s’ha incorporat a 
l’aplicació pressupostària G/90100/17210/76262 de l’exercici corrent; així com 
també que existia consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior 
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exercici, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a 
dret. 

 
12. S’assenyala que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions comporta el 

corresponent ajustament de valor negatiu en la comptabilitat només en aquells 
casos en què el crèdit s’ha incorporat al pressupost vigent de la Diputació de 
Barcelona. 

 
13. Per últim, cal posar de manifest que amb la tramitació del present acte queda 

tancat i liquidat definitivament el Programa complementari per a l’execució 
d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018, aprovat en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre la declaració del 
desistiment i la renúncia. 

 
2. L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb 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, publicada en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, i modificada per 
decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat en el 
BOPB de 6 de maig de 2021, per decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 
de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021 i per decret núm. 
7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de 
programes complementaris, el seu règim, així com aprovar la seva liquidació 
definitiva, quan comporti revocació de recursos. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc de les línies 
1 a 5 del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament 
d’aigua en baixa 2018 amb termini de justificació fins el 18 de gener de 2021, i, en 
conseqüència, aprovar el reconeixement de crèdit, acceptar les renúncies i aprovar 
les revocacions que s’indiquen en els acords següents, d’acord amb l’informe emès 
pel centre gestor. 
 
Segon. APROVAR un reconeixement de crèdit per import total de trenta-cinc mil 
dos-cents quaranta-set euros i vint-i-un cèntims (35.247,21 euros) per fer front a les 
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despeses justificades del Programa complementari per a l’execució d’actuacions 
d’abastament d’aigua en baixa 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, a 
favor d’un ens beneficiari d’ajut. 

 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-cinc mil dos-cents 
quaranta-set euros i vint-i-un cèntims (35.247,21 euros) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/90100/17210/76262 de l’exercici 2021, segons el detall següent: 
 

Ens local NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
autoritzat i 
disposat 
(import 

justificat 
pendent 

de 
pagament) 

(EUR) 

Operació 
comptable 

“AD” 

Ajuntament de 
Rajadell 

P0817700H 
Memòria valorada per 

a la renovació de xarxa de 
Rajadell 

18/X/263313 45.000,00 35.247,21 2103002759 

 
 
Quart. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions, parcials o per la 
totalitat, dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5 del Programa 
complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018 
següents:
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Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Estat 

Import 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 

Renovació de la 
Xarxa aigua 
potable dels 

carrers Olivera i 
Vell 

18/X/263344 45.000,00 Revocació 45.000,00 2103901032 G/90100/17210/76262 
Manca de 
justificació. 

Ajuntament 
de Borredà 

P0802400B 

Substitució 
d'una canonada 

de 
subministrament 

d'aigua a "El 
Rocal" 

18/X/263362 16.993,27 Renúncia 7,21 
Saldo no 

incorporat al 
2021 

G/90100/17210/76262   

Ajuntament 
de Calders 

P0803400A 
Renovació 

Xarxa Calders 
18/X/263331 45.000,00 Renúncia 110,54 2103901033 G/90100/17210/76262   
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Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Estat 

Import 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Granera 

P0809400E 
Sectorització de 

la xarxa de 
Granera 

18/X/263312 75.000,00 Renúncia 404,43 
Saldo no 

incorporat al 
2021 

G/90100/17210/76262   

Ajuntament 
de la Pobla 

de Lillet 
P0816500C 

Renovació de la 
xarxa d'aigua 
potable de la 

Pobla de Lillet 

18/X/263334 45.000,00 Renúncia 18.317,81 2103901034 G/90100/17210/76262   

Ajuntament 
de l'Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 

Renovació de la 
xarxa 

d'abastament 
en baixa de 
l'Ametlla del 

Vallès 

18/X/263322 45.000,00 Renúncia 45.000,00 2103901035 G/90100/17210/76262   
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Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Estat 

Import 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de 

l'Espunyola 
P0807700J 

Millora de la 
xarxa de 

distribució 
d'aigua potable 

a diverses 
masies del 

terme municipal 
de l'Espunyola 

18/X/263352 35.474,86 Renúncia 709,50 2103901039 G/90100/17210/76262   

Ajuntament 
de 

Montornès 
del Vallès 

P0813500F 

Programa 
complementari 
per l'execució 
d'actuacions 
d'abastament 

d'aigua en baixa 
2018 

18/X/263333 45.000,00 Renúncia 27,41 2103901155 G/90100/17210/76262   
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Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Estat 

Import 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Navàs 

P0814000F 

Renovació de la 
xarxa de plom i 
fibrociment del 
C/ Sant Josep i 

del Passeig 
Ramon Vall 

18/X/263329 45.000,00 Renúncia 281,81 
Saldo no 

incorporat al 
2021 

G/90100/17210/76262   

Ajuntament 
de Sant 

Bartomeu 
del Grau 

P0819800D 

Renovació de la 
xarxa antiga del 
sector Roc Llarg 

de Sant 
Bartomeu del 
Grau. Fase 2 

18/X/263349 45.000,00 Renúncia 9.793,18 2103901036 G/90100/17210/76262   
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Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Estat 

Import 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Sant 
Martí de 

Tous 

P0822600C 

Substitució de la 
xarxa d'aigua i 
reposició del 

ferm de 
paviment del 
carrer de les 
Eixides Altes. 

18/X/263315 39.737,40 Renúncia 5.000,00 
Saldo no 

incorporat al 
2021 

G/90100/17210/76262   

Ajuntament 
de Sant 

Mateu de 
Bages 

P0822900G 

Connexió del 
ramal 

d'abastament 
del nucli de 

Castelltallat als 
nuclis de Salo i 

Coaner 

18/X/263372 52.500,00 Revocació 0,20 2103901037 G/90100/17210/76262 
Manca de 
justificació. 
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Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Estat 

Import 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Santa 

Margarida i 
els Monjos 

P0825100A 

Programa 
complementari 
per a l'execució 

d'actuacions 
d'abastament 

d'aigua en baixa 
2018 

18/X/263307 75.000,00 Revocació 75.000,00 2103901154 G/90100/17210/76262 

Justificació 
incorrecta: la 

data de la 
factura, 

05/07/21, no 
compleix amb 
els terminis de 
la convocatòria 

que són 
18/12/20 i 

18/01/21 per 
executar i 
justificar, 

respectivament. 
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Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Estat 

Import 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de 

Tagamanent 
P0827600H 

Telecontrol de 
la xarxa 

d'abastament 
d'aigua del 
municipi de 

Tagamanent 

18/X/263309 74.734,21 Renúncia 69.289,21 2103901038 G/90100/17210/76262   

      
268.941,30 
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Cinquè. REDUIR en dos-cents seixanta-tres mil dos-cents quaranta-set euros i 
vuitanta-cinc cèntims (263.247,85 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec 
de l’aplicació G/90100/17210/76262 del vigent pressupost corporatiu. 
 
Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions, i en el Registre de subvencions i ajuts 
de Catalunya (RAISC). 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 35.3 del règim del 
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 
2018, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del present acte 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 59.6 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic i Procediment Administratiu 
Comú, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2018/0009786
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

Dir. Serveis de Cooperació Local

X0203SE24 Suport a les obres i equipaments econòmic

Títol Dictamen d'aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc
de les línies 1 a 5 del Programa complementari per a l'execució d'actuacions
d'abastament d'aigua en baixa 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019 amb termini de justificació fins el 18 de gener de 2021, per un import
total de 268.941,30 euros

Objecte Aprovar la liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc de les línies 1 a 5
del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament
d'aigua en baixa 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb
termini de justificació fins el 18 de gener de 2021, per un import total de
268.941,30 euros

Destinataris - CIF/DNI AJ. ESPUNYOLA, L' - P0807700J
AJ. GRANERA - P0809400E
AJ. SANT BARTOMEU DEL GRAU - P0819800D
AJ. SANT MARTI DE TOUS - P0822600C
AJ. TAGAMANENT - P0827600H
AJ. BORREDA - P0802400B
AJ. RAJADELL - P0817700H
AJ. SANT MATEU DE BAGES - P0822900G
AJ. AMETLLA DEL VALLES, L' - P0800500A
AJ. ARENYS DE MUNT - P0800700G
AJ. CALDERS - P0803400A
AJ. MONTORNES DEL VALLES - P0813500F
AJ. NAVAS - P0814000F
AJ. POBLA DE LILLET, LA - P0816500C
AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS - P0825100A

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ger. Serveis de Medi Ambient
Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Ref. Interna lozanocf@diba.cat

Acte de referència D 12384/2019
D 1282/2020
AJG 638/2018
D 6978/2021
AJG 317/2018
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Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 05/10/2021, 10:15

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

Proposa 05/10/2021, 11:53

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

05/10/2021, 20:03

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)

07/10/2021, 01:37

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

14/10/2021, 16:34
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