
 
 
 
 

 
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 del Programa 
d’ajuts per a emergències municipals amb termini de justificació fins al 30 de 
setembre de 2021 i d’un ajut amb termini de justificació fins al 31 de març de 

2021, per un import total de 389.430,00 euros (exp. núm. 2020/0001571) 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 30 de 

gener de 2020, el Programa d’ajuts per a emergències municipals (AJG 29/20), 
que té per objecte regular la cooperació i assistència als governs locals de la 
província de Barcelona que hagin de fer front a despeses extraordinàries derivades 
de situacions d’emergència succeïdes a partir de l’1 de gener de 2020, i a 
conseqüència de les quals calgui reparar de manera urgent uns danys que afecten 
l'estabilitat d'edificis i infraestructures, el medi ambient i les àrees naturals, la 
seguretat immediata de les persones i, en general, la prestació de serveis. 

 
2. Aquest programa va ser modificat per decret de la Presidència de la Diputació de 

Barcelona, en funcions d’urgència, en data 30 de març de 2020, núm. 3076/20, per 
tal d’incorporar una nova línia de suport consistent en la línia 7 de suport municipal 
per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a 
conseqüència de la COVID-19. Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, en funcions d’urgència, núm. 3619/20, de data 14 d’abril de 2020, es 
va tornar a modificar per tal d’incorporar els consells comarcals com a destinataris 
de la línia 7. Per últim, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona núm. 332/20, de data 30 de juliol de 2020, es va tornar a modificar per, 
entre d’altres, establir un termini per a la presentació de sol·licituds. 

 
3. Els ajuts a l’empara del programa s’han anat aprovant pel procediment de 

concessió directa a mesura que els ens locals presentaven les seves sol·licituds i 
els centres gestors emetien informe. En els esmentats actes resolutius es fixaven 
els terminis d’execució i de justificació de cadascuna de les actuacions. 

 
Liquidació d’actuacions amb termini d’execució fins al 30 de setembre de 2021 
 
4. La liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins al 30 de 

setembre de 2021 es va aprovar per decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 12986/21, de 19 de novembre de 2021, publicat en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona el 23 de novembre de 2021. 
 
5. Donat que ha transcorregut el termini d’audiència, escau acceptar les renúncies i 

aprovar les revocacions dels imports pendents. 
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6. Es fa constar que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions que es deriven 
de l’apartat anterior comporten el corresponent ajustament de valor negatiu en la 
comptabilitat, atès que el crèdit s’ha incorporat al pressupost vigent de la Diputació 
de Barcelona. 

 
Liquidació d’actuació amb termini de justificació fins al 31 de març de 2021 
 
7. D’altra banda, en data 13 d’octubre de 2021, per decret de la Presidència núm. 

11050/21, es va aprovar la liquidació provisional dels ajuts atorgats en el marc del 
Programa d’ajuts per a emergències municipals amb terminis de justificació fins al 
31 de març de 2021 i fins al 30 maig de 2021. Entre aquests, es trobava l’ajut en 
favor de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat per a l’actuació “Actuacions fer 
front a les despeses extraordinàries per reparar de manera urgent uns danys 
causats entre el 19 i 23 de gener de 2020 per causa del temporal Glòria, i també 
els causats pel temporal de Sant Jordi entre el 19 i 22 d’abril de 2020”, per import 
de 102.365,80 euros, dels quals 58.866,90 euros constaven a la proposta de 
liquidació provisional. Aquest ajut no es va incloure en la liquidació definitiva que 
es va aprovar per acord de la Junta de Govern núm. 754/21, de data 23 de 
desembre de 2021, perquè estava afectat per una modificació de capítol 
pressupostari que possibilités el pagament parcial de la justificació presentada. 

 
8. El 21 de desembre de 2021, per decret de la Presidència de la Diputació núm. 

14744/21, es va aprovar la modificació parcial de les aplicacions pressupostàries a 
càrrec de les quals s’havia imputat l’ajut referit en el sentit de traspassar 47.530,56 
euros del capítol 4 al 7, que ha permès efectuar els pagaments de la justificació 
presentada, restant pendent l’import de 11.336,34 euros. 

 
9. En base a l’anterior, escau incloure aquesta actuació en la present liquidació 

definitiva pel referit import de 11.336,34 euros, dels quals 6.214,41 euros 
corresponen a una revocació d’un import justificat no elegible i 5.121,93 euros 
corresponen a la renúncia presentada en la justificació final de l’ajut. Aquestes 
baixes no comporten cap ajustament de valor negatiu en la comptabilitat degut a 
què el crèdit no s’ha incorporat al vigent pressupost corporatiu. 

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

de les administracions públiques, amb relació a les renúncies d’ajuts. 
 
2. L’aprovació de la liquidació definitiva, quan comporta revocació de recursos, és 

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c) 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 pel decret de la 
Presidència núm. 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 
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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), núm. 11936/21, de 28 d’octubre (BOPB de 2 de novembre) i núm. 518/22, de 
27 de gener (BOPB de 31 de gener). 

 
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 del Programa 
d’ajuts per a emergències municipals amb termini de justificació fins al 30 de setembre 
de 2021 i, en conseqüència, acceptar les renúncies i aprovar les revocacions que 
s’indiquen en els acords següents. 
 
Segon. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions dels ajuts atorgats en el 
marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals que s’indiquen en aquest 
acord, amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2021: 
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Línia 2 - Edificis i 
espais públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà  

26.922,39 21/X/312279 Revocació 26.922,39   2203900058 G/13200/94210/46244 

L'ens no ha 
presentat la 

justificació ni ha 
renunciat a 

l'ajut. 

Ajuntament 
de Canet de 

Mar 
P0803900J 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Subvenció pels 
danys soferts a 

causa del 
temporal Gloria 

86.979,73 21X312465 Renúncia 21.301,55   2203900059 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Centelles 

P0806600C 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Targetes moneder 
Centelles 

5.000,00 21/X/303464 Renúncia 2.240,00   2203900060 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Collbató 

P0806800I 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 

6.276,62 21/X/311604 Renúncia 87,17   2203900061 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Corbera 

de Llobregat 
P0807100C 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

ATENCIÓ A 
PERSONES EN 
SITUACIO DE 

VULNERABILITAT 
SOCIAL 

PROVOCADES 
PER LA COVID19 

51.500,00 21/X/311863 Renúncia 34.660,00   2203900062 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Gaià 

P0808900E 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Temporal 
ocorregut entre els 

dies 28 i 29 
d'agost de 2020 

2.484,42 21/X/310620 Renúncia 431,18   2203900063 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de la Palma 
de Cervelló 

P5831301F 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 

12.275,10 21/X/312285 Renúncia 1.522,80   2203900064 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Llinars 
del Vallès 

P0810500I 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Espais públics i 
espais ubicats en 

sòl urbà 
173.873,11 21/X/311605 Renúncia 2.000,00   2203900065 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Masquefa 

P0811800B 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 a 

Masquefa 

14.648,32 21/X/311600 Renúncia 3.619,43   2203900067 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Masquefa 

P0811800B 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulneabilitat social 

com a 
consequència de 
la COVID-19 a 

Masquefa- 
Sol·licitud 3 

27.055,61 21/X/303468 Renúncia 2.377,95   2203900066 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Masquefa 

P0811800B 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

SUPORT 
MUNICIPAL PER 

ATENDRE 
PERSONES EN 

SITUACIÓ 
D'ESPECIAL 

VULNERABILITAT 
SOCIAL PEL 

COVID-19, EN EL 
MARC DEL 

PROGRAMA 
D'AJUTS PER A 
EMERGÈNCIES 

MUNICIPAL- 
SOL·LICITUD 4 

27.177,51 21/X/311867 Renúncia 500,16   2203900068 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Mataró 

P0812000H 

Línia 6 
"Altres 

serveis de 
protecció 

civil" 

Accions 
relacionades amb 
la protecció civil 
per fer front a la 

situació 
d'emergència 
derivada de la 

COVID-19 

780.996,30 21/X/311606 Revocació 87.712,61   2203900069 G/13200/94210/46244 

Les factures en 
concepte 

d’indemnització 
per danys i 

perjudicis per la 
suspensió del 
contractes o 
serveis per 

import total de 
87.712,61 euros 
no s’inclouen en 
els conceptes 

subvencionables 
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Molins de 

Rei 
P0812200D 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Programa 
Emergències 

Municipals- Línia 7 
99.793,25 21/X/303469 Renúncia 0,09   2203900070 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Molins de 

Rei 
P0812200D 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 

social COVID 19 

80.000,00 21/X/312287 Renúncia 7.800,00   2203900071 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de 

Muntanyola 
P0812800A 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Danys temporal 
Glòria zona 
urbana de 

Muntanyola 

28.968,90 21/X/303470 Renúncia 1,97   2203900072 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Pallejà 

P0815600B 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Ajuts als 
ajuntaments per 

emergències 
derivades de la 

COVID-19 

27.493,62 21/X/312288 Renúncia 11.006,62   2203900073 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Parets del 

Vallès 
P0815800H 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 

65.000,00 21/X/310624 Renúncia 1.385,12   2203900074 G/13200/94210/46244   
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Afectacions 
causades pel 

temporal Glòria el 
20, 21 i 22 de 

gener de 2020 als 
edificis i espais 

públics a la ciutat 
de Sabadell 

55.203,36 21/X/312289 Renúncia 199,47   2203900075 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sant 

Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

SUPORT A 
L'HABITATGE 

9.680,00 21/X/311872 Renúncia 50,00   2203900076 G/13200/94210/46244   
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Sant 
Cugat 

Sesgarrigues 

P0820500G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

TARGETES 
PREPAGAMENT 

FAMILIES 
VULNERABLES 

PER LA COVID A 
SANT CUGAT 

SESGARRIGUES 

1.500,00 21/X/303473 Renúncia 330,00   2203900077 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sant 
Cugat 

Sesgarrigues 

P0820500G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 a 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

3.500,00 21/X/312475 Renúncia 1.140,00   2203900078 G/13200/94210/46244   
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Sant Feliu 
de Codines 

P0820900I 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 de 

Sant Feliu de 
Codines 

17.786,32 21/X/312292 Renúncia 0,04   2203900079 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la Covid 19 

160.000,00 21/X/310629 Renúncia 14.905,53   2203900080 G/13200/94210/46244   
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Sant Just 

Desvern 
P0821900H 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID 19 

41.460,00 21/X/303475 Renúncia 14.639,00   2203900081 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sant Pol 

de Mar 
P0823500D 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

LINIA 7 
"ATENCIÓ A 

PERSONES EN 
SITUACIÓ 

D'ESPECIAL 
VULNERABILITAT 

SOCIAL X 
COVID19" 

22.767,74 21/X/311875 Renúncia 125,87   2203900082 G/13200/94210/46244   
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Martorelles 

P0825600J 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 

6.300,00 21/X/303478 Revocació 6.300,00   2203900084 G/13200/94210/46244 

L'ens no ha 
presentat la 

justificació ni ha 
renunciat a 

l'ajut. 

Ajuntament 
de Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

ATENCIÓ A 
PERSONES EN 

SITUACIÓ 
D'ESPECIAL 

VULNERABILITAT 
SOCIAL COVID-

19 

32.053,76 21/X/310631 Revocació 382,12   2203900085 G/13200/94210/46244 
Despesa fora 

del termini 
elegible. 
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de 

Sentmenat 
P0826700G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19" 

16.834,91 21/X/310633 Renúncia 1.394,57   2203900086 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sitges 

P0827000A 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Programa d'ajuts 
per a emergències 

municipals 
178.134,52 21/X/312477 Renúncia   33.314,20 2203900087 G/13200/94210/76244   

Ajuntament 
de Subirats 

P0827300E 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Recàrrega de 
targetes moneder i 
altres ajuts socials 

16.000,00 21/X/310634 Renúncia 1.232,24   2203900088 G/13200/94210/46244   
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Torrelavit 

P0828700E 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d’especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 al 

Municipi de 
Torrelavit 

4.365,00 21/X/312297 Renúncia 1.760,00   2203900089 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Torrelles 

de Foix 
P0828800C 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 al 

Municipi de 
Torrelles de Foix 

7.090,00 21/X/310635 Renúncia 950,00   2203900090 G/13200/94210/46244   
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de 

Vallromanes 
P0829700D 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Ajuts a persones i 
famílies que s'han 
vist afectades per 

la situació del 
COVID-19, 

20.950,00 21/X/311616 Renúncia 15.584,54   2203900091 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Vic 

P0829900J 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Actuacions 
realitzades durant 

la situació 
d'emergència  

84.724,62 21/X/312481 Renúncia 13.846,80   2203900092 G/13200/94210/46244   
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
del Pla del 
Penedès 

P0816300H 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

ACTUACIÓ 
COVID 19 - LÍNIA 

7 
9.010,62 21/X/312301 Renúncia 827,27   2203900093 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Targeta moneder 
d'impacte social 

240.000,00 21/X/311886 Renúncia 41.782,41   2203900094 G/13200/94210/46244   
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Consell 
Comarcal del 

Berguedà 
P0800015J 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Sol·licitud de 
suport econòmic 
per habitatge i 

allotjament urgent 

8.461,06 21/X/303482 Renúncia 2.500,00   2203900095 G/13200/94210/46544   

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a les 
persones del 
Moianès per 
pal·liar les 

conseqüències de 
la COVID-19 

25.521,31 21/X/311618 Renúncia 23.260,56   2203900096 G/13200/94210/46544   

              344.779,46 33.314,20 
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Tercer. ACCEPTAR la renúncia i aprovar la revocació de l’ajut atorgats en el marc del 
Programa d’ajuts per a emergències municipals que s’indiquen en aquest acord, amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2021. Aquestes baixes no comporten cap 
ajustament de valor negatiu en la comptabilitat degut a què el crèdit no s’ha incorporat 
al vigent pressupost corporatiu: 

 
 
Quart. REDUIR en tres-cents setanta-vuit mil noranta-tres euros amb seixanta-sis 
cèntims (378.093,66 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les 
aplicacions del vigent pressupost corporatiu que s’indiquen a continuació: 
 

 319.018,90 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/46244 del vigent 
pressupost corporatiu. 

 
 25.760,56 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/46544 del vigent 

pressupost corporatiu. 
 

 33.314,20 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/76244 del vigent 
pressupost corporatiu. 

 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acte als ens afectats. 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Import cap. 4 DB 

(EUR) 
 

Motivació 

Ajuntament 
de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres 
espais 
ubicats 
en sòl 
urbà" 

Actuacions fer front a les 
despeses extraordinàries 

per reparar de manera 
urgent uns danys causats 
entre el 19 i 23 de gener 
de 2020 per causa del 

temporal Glòria, i també 
els causats pel temporal 

de Sant Jordi entre el 19 i 
22 d’abril de 2020  

102.365,80 
20/X/2966

57 

11.336,34 (6.214,41 
renúncia i 5.121,93 

revocació) 

En la factura número 
20-161 de RED 

PUIG, SLU l’import 
de 5.121,93 euros no 

resulta 
subvencionable. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2020/0001571
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
del Programa d'ajuts per a emergències municipals amb termini de justificació
fins al 30 de setembre de 2021 i d'un ajut amb termini de justificació fins al 31
de març de 2021, per un import total de 389.430,00 euros

Objecte Aprovar la liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa
d'ajuts per a emergències municipals amb termini de justificació fins al 30 de
setembre de 2021 i d'un ajut amb termini de justificació fins al 31 de març de
2021, per un import total de 389.430,00 euros

Destinataris - CIF/DNI AJ. SITGES - P0827000A
AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL - P0816800G
AJ. PALMA DE CERVELLO, LA - P5831301F
AJ. SANT CEBRIA DE VALLALTA - P0820200D
AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES - P0820500G
AJ. SANT FELIU DE CODINES - P0820900I
AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT - P0821000G
AJ. SANT JUST DESVERN - P0821900H
AJ. SANT POL DE MAR - P0823500D
AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES - P0825600J
AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA - P0826000B
AJ. SENTMENAT - P0826700G
AJ. SUBIRATS - P0827300E
AJ. TORRELLES DE FOIX - P0828800C
AJ. VALLROMANES - P0829700D
AJ. VIC - P0829900J
AJ. CANET DE MAR - P0803900J
AJ. MUNTANYOLA - P0812800A
AJ. PALLEJA - P0815600B
AJ. PLA DEL PENEDES, EL - P0816300H
AJ. TORRELAVIT - P0828700E
CONSELL COM. DEL BERGUEDA - P0800015J
AJ. ABRERA - P0800100J
AJ. CENTELLES - P0806600C
AJ. COLLBATO - P0806800I
AJ. CORBERA DE LLOBREGAT - P0807100C
AJ. GAIA - P0808900E
AJ. LLINARS DEL VALLES - P0810500I
AJ. MASQUEFA - P0811800B
AJ. MATARO - P0812000H
AJ. MOLINS DE REI - P0812200D
AJ. PARETS DEL VALLES - P0815800H
AJ. SABADELL - P0818600I
AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT - P0828900A
CONSELL COM. DEL MOIANES - P0800317J
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Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ser. Jurídico-Administratiu
Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act.
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Gerència de Serveis Socials

Ref. Interna lozanocf@diba.cat

Acte de referència D 3619/2020
AJG 754/2021
D 12986/2021
D 11050/2021
D 14744/2021
AJG 29/2020

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 11/02/2022, 14:31

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

15/02/2022, 11:14

Coordinador/a matèria Marina Espinosa de Castro (SIG) Proposa 15/02/2022, 12:05

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)

17/02/2022, 01:31

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

24/02/2022, 12:18
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