
 

 

 

 

 

 

Àrea de Presidència 

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 

 Direcció de Serveis de Cooperació Local 

DICTAMEN 
 

Rectificar la distribució de la despesa de dos ajuts concedits en el marc del 
Programa específic de Resiliència local 2.0 (exp. núm. 2022/0003689) 

 
Fets 
 
1. En data 31 de març de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Programa específic de Resiliència local 2.0, en el marc del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019" (AJG 145/22) per finançar projectes que 
contribueixin a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia de la 
COVID-19 i fer dels municipis espais d’una recuperació i modernització sostenibles 
des del punt de vista econòmic, ambiental i social. 

 
2. El Programa consta de dues línies de suport en funció de la naturalesa de la 

despesa de les actuacions: 
 

a. Línia de suport 1 “Inversions resilients”, en el marc de la qual es financen 
despeses a càrrec dels capítols 6 i 7 del pressupost de despeses dels ens 
executors, en els termes establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats 
locals (en endavant, Ordre EHA/3565/2008). 

 
b. Línia de suport 2 “Serveis i activitats resilients”, en el marc de la qual es 

financen despeses a càrrec dels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de despeses 
dels ens executors, en els termes de l’esmentada Ordre EHA/3565/2008. 

 
3. La quantia total del Programa és de 50.000.000,00 euros a càrrec del pressupost 

dels exercicis 2022 i 2023. En el mateix acte en què es va aprovar el Programa es 
va aprovar la relació individualitzada dels ajuts per línies i exercicis. 

 
4. El règim del Programa establia en el seu article 13 que els ens destinataris 

disposaven fins al 16 de maig de 2022 per a presentar l’acceptació expressa dels 
ajuts concedits i en el seu cas, sol·licitar una redistribució dels ajuts atorgats entre 
les línies anteriorment citades d’acord amb els criteris que el mateix article 
estableix. En cas de no presentar ni l’acceptació expressa ni la renúncia dins el 
termini referit, l’ajut s’entenia acceptat tàcitament en els termes de la concessió. 

 
5. El 17 de juliol de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 

la redistribució de la despesa, d’acord amb allò manifestat pels ens durant el 
període d’acceptació (AJG 502/22). 

 
6. Amb posterioritat s’ha constatat que la distribució efectuada als ens d’aquest 

apartat no concorda amb allò expressat durant el període d’acceptació: 
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Distribució aprovada 

Sol·licitud de l'ens i rectificació que cal 
adoptar Ens 

destinatari 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Import 
definitiu 

2022 Línia 
1 

"Inversions 
resilients" 

Import 
definitiu 

2022 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

 Import 
definitiu 

2023 Línia 
1 

"Inversions 
resilients" 

Import 
definitiu 

2023 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

Ajuntament 
de Gavà 

423.971,32  148.389,96  63.595,70  148.389,96  63.595,70  

Es dona per definitiva la distribució inicial 
aprovada per AJG 145/22 tot i que per 

sol·licitud de 13/05/2022 amb núm. PMT 
202210078770 l’ens havia sol·licitat 

redistribuir 312.000,00 euros en L1 2022 i 
111.971,32 euros en L2 2022. 

Ajuntament 
de 

Guardiola 
de 

Berguedà 

102.816,86  51.408,43  51.408,43  0,00  0,00  

En la redistribució aprovada per AJG 502/22 
s’imputen 51.408,43 euros a L2 de 2022, 

que l’ens, mitjançant sol·licitud de 
27/04/2022 amb núm. PMT 202210068636, 

havia sol·licitat imputar a L1 2023. 

 
7. Derivat de la distribució aprovada i d’acord amb l’article 19 del règim del programa 

que estableix que s’ha de pagar per avançat el 100 per cent de l’import de la Línia 
2 de l’any 2022, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà va rebre un avançament 
de 51.408,43 euros. Aquest fet, d’una banda, comporta haver de sol·licitar a l’ens 
el reintegrament i, de l’altra, fa materialment impossible que aquesta despesa es 
pugui reajustar comptablement. 

 
8. De tot l’exposat es desprèn que s’ha incorregut en un error de fet en realitzar la 

distribució, que cal rectificar i que, a aquest efecte, s’han d’efectuar reajustaments 
en la despesa i sol·licitar el reintegrament dels imports avançats indegudament. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel qual les Administracions 
Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
2. L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació 

de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) 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 per decret de la Presidència 
número 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
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ACORDS 
 
Primer. RECTIFICAR la distribució de la despesa dels ajuts concedits en el marc del 
Programa específic de Resiliència local 2.0 a l’Ajuntament de Gavà i a l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà per acords de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
núm. 145/22, de 31 de març de 2022, i núm. 502/22, de 17 de juliol de 2022, 
respectivament, en el sentit següent: 
 
 

  
On diu Ha de dir On diu Ha de dir On diu Ha de dir On diu Ha de dir 

Ens 
destinatari 

Import 
concedit 

total 

Import 2022 
Línia 1 

"Inversions 
resilients" 

 Import 
2022 Línia 

1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
2022 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

 Import 
2022 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

 Import 
2023 Línia 

1 
"Inversions 
resilients" 

 Import 
2023 Línia 

1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
2023 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

 Import 
2023 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

Ajuntament 
de Gavà 

423.971,32  148.389,96  312.000,00  63.595,70  111.971,32  148.389,96  0,00  63.595,70  0,00  

Ajuntament 
de 

Guardiola 
de Berguedà 

102.816,86  51.408,43  51.408,43  51.408,43  0,00  0,00  51.408,43  0,00  0,00  

 
 
Segon. REDUIR la despesa autoritzada i disposada pels acords de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona núm. 145/22, de 31 de març de 2022, i núm. 502/22, de 
17 de juliol de 2022, en la quantia total de cent seixanta mil cinc-cents setanta-set 
euros i vint-i-tres cèntims (160.577,23 euros), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries i exercicis que s’indiquen en aquest acord, i segons el detall que 
s’indica en l’acord tercer, com a conseqüència de la rectificació aprovada en l’acord 
primer: 
 

Any 2023: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/13200/94210/46243 63.595,70 

G/13200/94210/76243 96.981,53 

 160.577,23 
 
 

Tercer. INCREMENTAR l’autorització i disposició de la despesa pels acords de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 145/22, de 31 de març de 2022, i 
núm. 502/22, de 17 de juliol de 2022, en la quantia total de dos-cents onze mil nou-
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cents vuitanta-cinc euros i seixanta-sis cèntims (211.985,66 euros), a càrrec de les 
aplicacions pressupostaries, exercicis i segons el detall que s’indiquen en aquest 
acord, com a conseqüència de la rectificació aprovada en l’acord primer: 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/13200/94210/46243 48.375,62 

G/13200/94210/76243 163.610,04 

 211.985,66 
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Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
de Gavà 

On diu Ha de dir 
Tipus 

d'ajustament 

Import 
d'ajustament 

(EUR) 

Número 
Operació 

Ajuntament 
de 

Guardiola 
de 

Berguedà 

On 
diu 

Ha de dir 
Tipus 

d'ajustament 

Import 
d'ajustament 

(EUR) 

Número 
Operació 

G/13200/94210/76243 L1 2022 148.389,96 312.000,00 Increment 163.610,04 2203902488             

G/13200/94210/46243 L2 2002 63.595,70 111.971,32 Increment 48.375,62 2203902490             

G/13200/94210/76243 L1 2023 148.389,96 0,00 Reducció 148.389,96 2203902489 L1 2023 0,00 51.408,43 Increment 51.408,43 2203902485 

G/13200/94210/46243 L2 2023 63.595,70 0,00 Reducció 63.595,70 2203902491             
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Quart. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa i condicionar-la a l’aprovació 
del pressupost de l’exercici 2023 i a l’existència de crèdit adequat i suficient.  
 
Cinquè. APROVAR la liquidació de deute corresponent a l’import del pagament 
avançat indegudament que s’indica en aquest acord, per un import total de 51.408,43 
euros, i SOL·LICITAR el seu reintegrament, el qual s’ha de fer efectiu de la manera 
següent: 
 

a) Mitjançant transferència bancària en la què s’identifiqui el reintegrament amb el 
respectiu “Número de codi de barres”, en el termini màxim d’un mes des de la 
notificació del present acte: 

 

Ens 
destinata

ri 
NIF Ens Codi XGL 

Import 
objecte de 

reintegrame
nt 

Número 
de 

liquidaci
ó 

Codi de barres 
Aplicació 

pressupostària 
d'ingrés 

Ajuntame
nt de 

Guardiola 
de 

Berguedà 

P0809800
F 

22/X/3278
95 

51.408,43 
20221248

9 
905210880061248999998141084223037514

08430  
G/13200/94210/462

43 

 
b) Transcorregut el termini anterior, sense que s’hagi pogut comprovar la 

realització del pagament per manca d’identificació, el reintegrament es farà 
efectiu mitjançant la compensació del pagament d’altres subvencions de la 
Diputació de Barcelona de les quals l’ens en sigui beneficiari. 

 
Sisè. MODIFICAR, com a conseqüència de la rectificació aprovada, l’acord sisè de 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 502/22, de 17 de 
juliol de 2022, per adequar-lo a la nova distribució, en el sentit següent: 
 
On diu: 
 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Import 
concedit 
total 2022 

(EUR) 

Import 
concedit 
total 2023 

(EUR) 

Import 
concedit 

2022 Línia 1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
concedit 

2022 Línia 2 
"Serveis i 
activitats 
resilients" 

Import 
concedit 

2023 Línia 1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
concedit 

2023 Línia 2 
"Serveis i 
activitats 
resilients" 

50.000.000,00 30.232.817,39 19.767.182,61 20.583.269,48 9.649.547,91 12.459.154,44 7.308.028,17 

 
 
Ha de dir: 
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Import 
concedit 

total (EUR) 

Import 
concedit 
total 2022 

(EUR) 

Import 
concedit 
total 2023 

(EUR) 

Import 
concedit 

2022 Línia 1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
concedit 

2022 Línia 2 
"Serveis i 
activitats 
resilients" 

Import 
concedit 

2023 Línia 1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
concedit 

2023 Línia 2 
"Serveis i 
activitats 
resilients" 

50.000.000,00 30.393.394,62 19.606.605,38 20.746.879,52 9.646.515,10 12.362.172,91 7.244.432,47 

 
 
Setè. NOTIFICAR el present acte als ens afectats. 
 
Vuitè. COMUNICAR el present acte a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, i al Registre 
d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC). 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2022/0003689
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

Dir. Serveis de Cooperació Local

X0202SE25 Suport als serveis i activitats concessió directa

Títol Dictamen de rectificació de la distribució de la despesa de dos ajuts concedits
en el marc del Programa específic de Resiliència local 2.0

Objecte Rectificar la distribució de la despesa de dos ajuts concedits en el marc del
Programa específic de Resiliència local 2.0

Destinataris - CIF/DNI AJ. GAVA - P0808800G
AJ. GUARDIOLA DE BERGUEDA - P0809800F

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ser. Comptable
Tresoreria

Ref. Interna lozanocf@diba.cat

Acte de referència AJG 502/2022
AJG 145/2022

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 16/11/2022, 10:09

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

16/11/2022, 15:26

Coordinador/a matèria Marina Espinosa de Castro (SIG) Proposa 16/11/2022, 20:46

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)

21/11/2022, 10:04

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

24/11/2022, 11:32
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