
 
 
 

 
 
Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

DICTAMEN 
 
Aprovar la liquidació definitiva del Programa complementari per a la garantia del 

benestar social 2020, per un import total de 117.364,72 euros (exp. núm. 
2020/0008216) 

 
 

Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 14 de 

maig de 2020, el Programa complementari per a la garantia del benestar social 
2020 (AJG 193/20). A l’acte esmentat es va aprovar també la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir a cada ens local per un import total de 
10.000.000,00 d’euros. 

 
2. El programa té per finalitat prestar cooperació i assistència econòmica als 

municipis i als consells comarcals de la província per tal que aquests puguin 
desplegar polítiques per a garantir el benestar social i la inclusió social. 
 

3. D’acord amb l’article 18 del règim del programa, el termini d’execució de les 
actuacions objecte d’ajut incloïa el període de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de 
desembre de 2020, ambdós inclosos. Per la seva part, l’article 20 estableix que el 
període de justificació final començava el 2 de gener de 2021 i finalitzava el 30 
d’abril de 2021.  

 
4. La liquidació provisional del programa es va aprovar per decret de la Presidència 

de la Diputació de Barcelona núm. 10997/21, de 8 d’octubre de 2021. La notificació 
d’aquesta liquidació es va efectuar el 15 d’octubre de 2021, tot habilitant-se un 
termini d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
notificació, per tal que els ens destinataris presentessin la justificació pendent i/o 
al·leguessin el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procediria a la revocació dels ajuts i a exigir el reintegrament de l’import pagat per 
avançat i no justificat degudament. El període d’audiència va finalitzar el 5 de 
novembre de 2021. 

 
5. Atès que ha transcorregut aquest període d’audiència, cal aprovar la liquidació 

definitiva. La Gerència de Serveis Socials, centre gestor responsable del 
programa, el 17 de novembre de 2021 ha emès un informe, que s’incorpora a 
l’expedient, en el qual es constata que no s’han presentat justificacions ni 
al·legacions durant el període d’audiència. En l’esmentat informe, també es deixa 
constància de l’existència d’ajuts als quals els ens destinataris han renunciat, bé 
totalment, bé parcialment; per tant, és procedent acceptar aquestes renúncies. Per 
últim, s’identifiquen aquells ajuts que no s’han justificat en la seva totalitat i als 
quals els destinataris tampoc no han renunciat, i que, per tant, s’han de revocar, bé 
parcialment, bé totalment. 
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6. L’aprovació de les renúncies i de les revocacions dels ajuts que no tenen 

pagaments avançats comporta el corresponent ajustament de valor negatiu en la 
comptabilitat, atès que el crèdit s’ha incorporat al pressupost vigent de la Diputació 
de Barcelona. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Resulta d’aplicació l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, sobre la declaració de les 
renúncies.  
 

2. L’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre 
de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 
de desembre de 2019, modificat per decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, 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 
per decret núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 
2021, i per decret núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat en el BOPB de 2 de 
novembre de 2021, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la 
creació de programes complementaris, així com per aprovar la seva liquidació 
definitiva quan aquesta comporti la 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 del Programa complementari per a la 
garantia del benestar social 2020 i, en conseqüència, acceptar les renúncies i aprovar 
les revocacions, totals o parcials, dels ajuts que no han estat justificats i que es 
detallen a continuació: 
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Ens 
destinatari 

Ens NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 
Estat 

Import 
renúncia/revocació 

(EUR) 

Núm. op. 
ajustament de valor 
(renúncia/revocació) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
de Bellprat 

P0802100H 20/X/288300 3.105,06 0,00 0,00 Revocació 3.105,06 2103902009 G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
de 

Collsuspina 
P0806900G 20/X/288251 3.496,79 3.496,79 1.545,98 Renúncia 1.950,81 

L’ajut es va pagar per 
avançat 

G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
de la Nou 

de 
Berguedà 

P0814100D 20/X/288282 3.267,82 3.267,82 0,00 Revocació 3.267,82 
L’ajut es va pagar per 

avançat 
G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
de la Quar 

P0817600J 20/X/288301 3.072,26 3.072,26 0,00 Revocació 3.072,26 
L’ajut es va pagar per 

avançat 
G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
de Sagàs 

P0818700G 20/X/288288 3.257,70 0,00 0,00 Revocació 3.257,70 2103902010 G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
de Sant 

Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 20/X/288303 3.032,28 0,00 0,00 Renúncia 3.032,28 2103902011 G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
de Sant 

Pere 
Sallavinera 

P0818800E 20/X/288284 3.245,51 0,00 1.868,07 Renúncia 1.377,44 2103902012 G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
de Santa 
Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 20/X/288275 3.311,30 3.311,30 2.752,12 Renúncia 559,18 
L’ajut es va pagar per 

avançat 
G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 
Merlès 

P0825500B 20/X/288276 3.320,63 0,00 0,00 Revocació 3.320,63 2103902013 G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
de 

Talamanca 
P0827700F 20/X/288273 3.396,87 0,00 0,00 Revocació 3.396,87 2103902014 G/60101/23100/46263 
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Ens 
destinatari 

Ens NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 
Estat 

Import 
renúncia/revocació 

(EUR) 

Núm. op. 
ajustament de valor 
(renúncia/revocació) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 20/X/288281 3.279,22 0,00 0,00 Revocació 3.279,22 2103902015 G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
d'Orpí 

P0815100C 20/X/288289 3.276,05 0,00 0,00 Revocació 3.276,05 2103902016 G/60101/23100/46263 

Consell 
Comarcal 

del 
Maresme 

P5800008D 20/X/287988 175.311,92 0,00 90.842,52 Renúncia 84.469,40 2103902017 G/60101/23100/46563 

       
117.364,72 
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Segon. REDUIR en cent vuit mil cinc-cents catorze euros i seixanta-cinc cèntims 
(108.514,65) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les aplicacions següents: 
 

- 24.045,25 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46263. 
 

- 84.469,40 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46563. 
 
Tercer. SOL·LICITAR el reintegrament dels ajuts que s’indiquen en aquest acord, el 
qual es pot fer efectiu mitjançant un ingrés o una transferència bancària a qualsevol 
dels comptes operatius de la Diputació de Barcelona en el termini d’un mes des de la 
publicació del present acte. Transcorregut el termini anterior, sense que s’hagi efectuat 
la transferència, el reintegrament es farà efectiu mitjançant la compensació del 
pagament d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les quals l’ens sigui 
beneficiari. 
 

Ens destinatari Ens NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 

avançat (EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 20/X/288251 3.496,79 3.496,79 1.545,98 1.950,81 

Ajuntament de la Nou 
de Berguedà 

P0814100D 20/X/288282 3.267,82 3.267,82 0,00 3.267,82 

Ajuntament de la Quar P0817600J 20/X/288301 3.072,26 3.072,26 0,00 3.072,26 

Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà 

P0824300H 20/X/288275 3.311,30 3.311,30 2.752,12 559,18 

8.850,07 

 
 
Quart. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris afectats. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2020/0008216
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

Dir. Serveis de Cooperació Local

X0202SE24 Suport als serveis i activitats econòmic

Títol Dictamen d'aprovació de la liquidació definitiva del Programa complementari
per a la garantia del benestar social 2020, per un import total de 117.364,72
euros

Objecte Aprovar la liquidació definitiva del Programa complementari per a la garantia
del benestar social 2020, per un import total de 117.364,72 euros

Destinataris - CIF/DNI AJ. BELLPRAT - P0802100H
AJ. SAGAS - P0818700G
AJ. STA. MARIA DE MERLES - P0825500B
CONSELL COM. DEL MARESME - P5800008D
AJ. SANT JAUME DE FRONTANYA - P0821500F
AJ. TALAMANCA - P0827700F
AJ. STA. CECILIA DE VOLTREGA - P0824300H
AJ. VIVER I SERRATEIX - P0830900G
AJ. COLLSUSPINA - P0806900G
AJ. NOU DE BERGUEDA, LA - P0814100D
AJ. ORPI - P0815100C
AJ. QUAR, LA - P0817600J
AJ. SANT PERE SALLAVINERA - P0818800E

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Gerència de Serveis Socials

Ref. Interna lozanocf@diba.cat

Acte de referència AJG 193/2020
D 10997/2021
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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 23/11/2021, 09:24

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

Proposa 23/11/2021, 09:55

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

24/11/2021, 10:59

Diputada adjunta de
Presidència (p.d.s.)

Maria Del Pilar Díaz Romero (TCAT) Proposa la
Presidència; signa per
delegació (Decret
8966/2019, de 23 de
juliol)

24/11/2021, 23:41

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

09/12/2021, 13:17

Pàgina 7
Codi Segur de Verificació (CSV): 3d2433a1acdf391d5bba   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. 714. Data sessió: 09/12/2021


