
 
 
 
 

 
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 31 de 

març de 2022, per un import total de 51.720,13 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. 

 
4. La liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins al 31 de març de 

2022 es va aprovar per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
5038/2022, de 3 de maig de 2022, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 11 de maig de 2022. 

 
5. Donat que ha transcorregut el termini d’audiència, i d’acord amb els informes 

emesos pels centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient, escau acceptar 
les renúncies i aprovar les revocacions dels imports pendents. 

 
6. Es fa constar que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions esmentades 

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. 

Pàgina 1
Codi Segur de Verificació (CSV): aa7b4335acc2315b3144   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. 503. Data sessió: 14/07/2022



 
 
 
 

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

 

 
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 
1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer) i modificada per 
Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig). 

 
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 31 de març de 
2022 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 31 de març de 2022: 
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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) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Gironella 

P0809100A 
Línia 1 "Camins 

municipals" 

Actuació 1: 
Escullera de la 
passera Roques 
del Riu 
(13.408,12 
euros). Actuació 
2: Passera de 
fusta sobre la 
Riera d’Olvan 
(4.051,40 euros). 
Actuació 3: Camí 
del Parc del Riu 
(2.897,73 euros). 
Actuació 4: Camí 
de Cal Pere Vell 
(935,94 euros). 

21.293,19 21/X/312942 Renúncia 1.217,14 2203901358 G/13200/94210/46244 
 

Ajuntament 
de Montseny 

P0813600D 
Línia 5 "Espais 

naturals" 

Obres de 
reparació dels 
danys ocasionats 
per les pluges 
dels passats dies 
20 i 21 d’abril de 
2020. 

49.725,64 21/X/312945 Revocació 49.725,64 2203901357 G/13200/94210/46244 

L'ens no ha 
presentat la 
justificació ni 

ha renunciat a 
l'ajut.  
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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) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Santa 
Susanna 

P0826100J 

Línia 7 "Atenció 
a persones en 

situació 
d'especial 

vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Actuació 1: 
Alimentació 
(8.891,92 €). 
Actuació 2: 

Lloguers 
(3.236,00 €). 
Actuació 3: 
Allotjament 

(2.280,00 €). 
Actuació 4: 
Despeses 
sanitàries 
(942,80 €). 

15.350,72 21/X/312947 Renúncia 777,35 2203901361 G/13200/94210/46244 
 

       51.720,13    
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Tercer. REDUIR en cinquanta-un mil set-cents vint euros amb tretze cèntims 
(51.720,13 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les aplicacions del 
vigent pressupost corporatiu següents: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

2022  G/13200/94210/46244 51.720,13 

 
Quart. NOTIFICAR aquest acte als ens afectats. 
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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 31 de març de 2022, per un import total de 51.720,13 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 31 de
març de 2022, per un import total de 51.720,13 euros

Destinataris - CIF/DNI AJ. STA. SUSANNA - P0826100J
AJ. GIRONELLA - P0809100A
AJ. MONTSENY - P0813600D

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ger. Serveis d'Espais Naturals
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Gerència de Serveis Socials

Ref. Interna lozanocf@diba.cat

Acte de referència AJG 29/2020
D 5038/2022

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 29/06/2022, 17:38

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

30/06/2022, 17:32

Coordinador/a matèria Marina Espinosa de Castro (SIG) Proposa 30/06/2022, 17:55

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)

04/07/2022, 17:49

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

14/07/2022, 12:08
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