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 15 de
novembre de 2021, per un import total de 178.127,24 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 de justificació fins al 15 de novembre de
2021
4. La liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 de
novembre de 2021 es va aprovar per decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 5/22, de 11 de gener de 2022, publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 20 de gener de 2022.
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 els corresponents ajustaments negatius en la
comptabilitat, atès que el crèdit 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.
1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la
Presidència número 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer).
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 15 de novembre
2021 i, en conseqüència, acceptar les renúncies i aprovar les revocacions que
s’indiquen en l’acord següent.
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 15 de novembre de 2021:

Registre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 191. Data sessió: 21/04/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): f85e76e069f28eac9f23 Adreça de validació:

Pàgina 2

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

Import
Import
cap. 4 DB cap. 7 DB
Estat
objecte de objecte de
(renúncia/
renúncia/ renúncia/
revocació)
revocació revocació
(EUR)
(EUR)

Op.
ajustament
de valor
negatiu

Aplicació
pressupostària

Motivació

2203900669

G/13200/94210/46244

Manca de
justificació.

139.127,24 2203900670

G/13200/94210/76244

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Ajuntament
de Montgat

Línia 7
"Atenció a
persones en
situació
d'especial
P0812500G
vulnerabilitat
social com a
conseqüència
de la COVID19"

Ampliació serveis
atenció a
persones en
situació de
vulnerabilitat com
a conseqüència
covid-19

39.000,00

21/X/312641

Revocació

Ajuntament
de Terrassa

Línia 2
"Edificis i
espais
P0827900B
públics i
altres espais
ubicats en sòl
urbà"

Obres per danys
provocats pels
aiguats del
temporal Gloria

413.796,40 21/X/312646

Renúncia

Ens
destinatari

NIF ens

Línia de
suport

39.000,00

39.000,00
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Tercer. REDUIR en cent-setanta vuit mil cent vint-i-set euros i vint-i-quatre cèntims
(178.127,24 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les aplicacions del
vigent pressupost corporatiu que s’indiquen a continuació:


39.000,00 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/46244 del vigent
pressupost corporatiu.



139.127,24 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/76244 del vigent
pressupost corporatiu.

Quart. NOTIFICAR aquest acte als ens afectats.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2020/0001571

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 15 de
novembre de 2021, per un import total de 178.127,24 euros

Destinataris - CIF/DNI

AJ. TERRASSA - P0827900B
AJ. MONTGAT - P0812500G

Dir. Serveis de Cooperació Local
Dir. Serveis de Cooperació Local
X0203SE24 Suport a les obres i equipaments econòmic
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 15 de novembre de 2021, per un import total de 178.127,24 euros

Op. Comptable Altres serveis

CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Gerència de Serveis Socials
lozanocf@diba.cat
D 3619/2020
AJG 332/2020
D 3076/2020
D 5/2022
AJG 29/2020

Ref. Interna
Acte de referència

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT)
Promotor
Intervenció General
Josep Abella Albiñana (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
06/04/2022, 15:57

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Proposa

07/04/2022, 10:14
07/04/2022, 12:26

Coordinador/a matèria

Marina Espinosa de Castro (SIG)

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

Maria Del Pilar Díaz Romero (TCAT) Proposa la
13/04/2022, 15:20
Presidència; signa per
delegació (Decret
8966/2019, de 23 de
juliol)
Dona fe de l'aprovació 21/04/2022, 14:11
Petra Mahillo Garcia (TCAT)
de l'acord

Secretària General
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