
 

 

 

 

 

Àrea de Presidència 

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

DICTAMEN 
 

Aprovar la liquidació definitiva del Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020, per un import total de 82.536,01 euros (exp. núm. 

2018/0018720) 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de novembre de 

2018, va aprovar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-
2020, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (AJG 561/18). 

 
2. Aquest Programa té per finalitat fomentar que els municipis i les entitats municipals 

descentralitzades destinataris duguin a terme actuacions orientades a millorar 
l’ocupació de les persones aturades i, preferentment, d’aquelles que formen part 
de col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant la concessió de suports 
econòmics per al desplegament de plans, programes i mesures locals, ja siguin de 
caràcter pal·liatiu i/o preventiu, al mateix temps que s'afavoreix la diversificació 
econòmica del conjunt de la demarcació de Barcelona. 

 
3. El pressupost amb què es va dotar el Programa és de 24.000.000 euros, distribuïts 

inicialment de la manera següent: 
 

 12.000.000,00 euros amb càrrec a l’exercici 2019. 

 12.000.000,00 euros amb càrrec a l’exercici 2020. 

 
4. El centre gestor del Programa és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la 

Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació. 
 
5. D’acord amb l’article 25 del règim del Programa, el període d’execució dels ajuts 

comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020. 
 
6. Pel que fa la justificació, i d’acord amb l’article 27 del règim del Programa, el 

període justificació final comprenia de l’1 de març al 30 d’abril de 2021. 
 
7. Aquests terminis es van veure afectats per la suspensió de l’activitat acordada el 

14 de març de 2020 a l’empara del Reial Decret 463/2020, pel qual es va declarar 
l’estat d’alarma i es van adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19, i per la represa de l’activitat des de l’1 de juny de 
2020 en virtut del 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. Així mateix, per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de 30 de juliol de 2020 es va acordar el restabliment dels 
terminis originals d’execució i de justificació final, i la modificació del termini de 
justificació extraordinari (AJG núm. 333/20). 
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8. Transcorregut el termini màxim de justificació, el centre gestor va requerir la 

presentació de les justificacions pendents, en els termes de l’article 30 del règim 
del Programa. 

 
9. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 12495/21, de 10 

de novembre de 2021, es va aprovar la liquidació provisional i es va habilitar un 
període d’audiència de 15 dies per tal que els ens afectats formulessin 
al·legacions. 

 
10. Finalitzat el període d’audiència sense que cap ens hagi presentat al·legacions, cal 

procedir a la liquidació definitiva del Programa. 
 
11. A aquest efecte i d’acord amb l’informe emès pel centre gestor en data 24 de gener 

de 2022 i que s’incorpora a l’expedient, es proposa aprovar les revocacions dels 
ajuts en aquests dos supòsits: 

 
a) Tres ens no han presentat cap justificació. Aquests ens, en haver presentat 

l’acceptació expressa de l’ajut, van rebre un pagament avançat del 50 per cent 
de l’import atorgat, que s’ha de reintegrar. 

 
b) Un ens va presentar una justificació dins el termini establert. Se li va fer un 

requeriment d’esmena, que l’ens no va respondre i respecte del qual, durant el 
període d’audiència, tampoc no va presentar al·legacions. Donat que va rebre 
un pagament avançat i l’import elegible justificat és inferior a l'import atorgat, es 
proposa una revocació parcial i el reintegrament de la part avançada que no ha 
estat degudament justificada. 

 
12. Aquestes revocacions no s’han de regularitzar comptablement, atès que els saldos 

existents en el pressupost del 2021 no s’han incorporat com a romanent al vigent 
pressupost 2022. 

 
Fonaments de dret 
 
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, i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 19 de 
desembre, modificat pels decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril (BOPB 
de 6 de maig), núm. 5574/21, de 27 de maig (BOPB de 31 de maig), núm. 7785/21, de 
13 de juliol (BOPB de 16 de juliol) i núm. 11936/21, de 28 d’octubre (BOPB de 2 de 
novembre), atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de 
programes complementaris, així com aprovar la seva liquidació definitiva quan aquesta 
comporti la revocació de recursos. 
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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 de millora de 
l’ocupabilitat 2019–2020, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i, en 
conseqüència, aprovar les revocacions següents: 
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Ens destinatari NIF Ens Codi XGL 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Import 
concedit 

2019 (EUR) 

Import 
concedit 

2020 (EUR) 

Import justificat 
correctament 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 
Motivació 

Ajuntament de 
l’Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 18/X/263018 69.760,33 34.880,17 34.880,17 19.954,26 49.806,07 

L’ens va presentar una 
justificació que resta 
pendent d’esmena. 
Import parcialment 

justificat correcte. No ha 
presentat al·legacions. 
Es revoca l’import no 

elegible. 

Ajuntament de la 
Quar 

P0817600J 18/X/263226 10.144,13 5.072,07 5.072,06 0,00 10.144,13 

L’ens no ha presentat 
cap justificació. Es 

revoca per l’import total 
de l’ajut. 

Ajuntament de 
San Feliu 
Sasserra 

P0821100E 18/X/263157 11.391,79 5.695,90 5.695,89 0,00 11.391,79 

L’ens no ha presentat 
cap justificació. Es 

revoca per l’import total 
de l’ajut. 

Ajuntament 
d’Oristà 

P0815000E 18/X/263159 11.194,02 5.597,01 5.597,01 0,00 11.194,02 

L’ens no ha presentat 
cap justificació. Es 

revoca per l’import total 
de l’ajut. 

       82.536,01  
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Segon. 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 
notificació 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 

NIF Ens  Codi XGL  
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

correctament 
(EUR) 

Import pagat 
per avançat i no 

justificat a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament 
de l’Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 18/X/263018 69.760,33  34.880,17 19.954,26  14.925,91  

Ajuntament 
de la Quar 

P0817600J 18/X/263226 10.144,13 5.072,07 0,00 5.072,07  

Ajuntament 
de San 
Feliu 

Sasserra 

P0821100E 18/X/263157 11.391,79  5.695,90  0,00 5.695,90 

Ajuntament 
d’Oristà 

P0815000E 18/X/263159 11.194,02  5.597,01  0,00 5.597,01  

 31.290,89 

 
Tercer. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema 
nacional de publicitat de subvencions. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2018/0018720
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
de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, per un import total de 82.536,01 euros

Objecte Aprovar la liquidació definitiva del Programa complementari de millora de
l'ocupabilitat 2019-2020, per un import total de 82.536,01 euros

Destinataris - CIF/DNI AJ. SANT FELIU SASSERRA - P0821100E
AJ. ORISTA - P0815000E
AJ. AMETLLA DEL VALLES, L' - P0800500A
AJ. QUAR, LA - P0817600J

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ger. Serveis de Promoció Eco. i Ocup.
Ser. Mercat de Treball
Tresoreria

Ref. Interna lozanocf@diba.cat

Acte de referència AJG 333/2020
D 12495/2021
AJG 561/2018

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 26/01/2022, 19:53

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

27/01/2022, 15:49

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

Proposa 27/01/2022, 16:05

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)

31/01/2022, 10:38

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

10/02/2022, 11:54
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