
 

 

 

 

 

Àrea de Presidència 

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

DECRET 
 
Aprovar la liquidació definitiva del Programa complementari de sosteniment del 
servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, per 

un import total de 960,58 euros (exp. núm. 2020/0005787) 
 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 14 de maig de 

2020, va aprovar el Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola 
bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, el seu règim regulador 
que entre d’altres qüestions establia dues línies d’ajuts, i la distribució dels ajuts de 
la Línia 1 (AJG 192/20). En la sessió de 17 de setembre de 2020 del mateix òrgan 
es va aprovar la relació individualitzada de la Línia 2 (AJG 406/20). 

 
2. Les dues línies del programa s’havien d’executar i justificar, d’acord amb el règim 

del programa, segons es detalla a continuació: 
 

 Línia de suport 1, destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal per al curs 2017-2018. 
 
El termini d’execució comprenia el període entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 
d’agost de 2018. El termini de justificació finalitzava el 15 d’octubre de 2020. 
 

 Línia de suport 2, destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal per al curs 2018-2019.  
 
El termini d’execució comprenia el període entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 
d’agost de 2019. El de justificació finalitzava el 15 de novembre de 2020. 
 

3. Aquests terminis no es van veure afectats per la suspensió dels terminis 
administratius acordada mitjançant el Reial Decret 463/2020 atès que el període 
d’execució era anterior. 

 
4. La Gerència de Serveis d’Educació, centre gestor d’aquest programa, ha 

comunicat a la Direcció de Serveis de Cooperació Local que tots els ens han 
executat en la seva totalitat l’ajut concedit en ambdues Línies, a excepció de l’ens 
de l’apartat segon de la part dispositiva d’aquest acte, que ha renunciat al saldo no 
justificat. Per aquest motiu el centre gestor ha informat favorablement aquesta 
renúncia mitjançant l’informe de 17 de juny de 2021, que s’ha incorporat a 
l’expedient. 

 
5. Per últim, segons es desprèn de l’extracció de dades de SIGAC, efectuada el 2 de 

setembre de 2021, queden uns petits saldos relatius a diversos ajuts; saldos als 
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quals van renunciar els ens en la presentació de la justificació final, en la que 
s’acreditava haver realitzat l’actuació en la seva totalitat, motiu pel qual no es van 
incorporar com a romanents al pressupost del present exercici. 

 
6. Per consegüent, no cal tramitar liquidació provisional, sinó que pertoca acceptar 

les renúncies presentades i aprovar la liquidació definitiva del Programa 
complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos 
escolars 2017-2018 i 2018-2019.  

 
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 presentades. 
 

2. L’acceptació de les renúncies i l’aprovació de la liquidació de programes 
complementaris quan no comporta revocació de recursos és competència de la 
Presidència de Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 2.5.l) de la Refosa 
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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 19 de desembre de 2019, modificat per Decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat en el BOPB de 6 de maig de 
2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, i 
núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 2021. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del Programa complementari de sosteniment 
del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, i, en 
conseqüència, acceptar les renúncies dels ajuts que s’indiquen en l’apartat segon de la 
present resolució. 
 
Segon. ACCEPTAR la renúncia parcial dels ajuts que es detallen en aquest apartat:
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Ens destinatari NIF Ens Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
renúncia 

(EUR)  

Operació 
comptable 

d'ajustament de 
valor 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 20/X/282558 40.660,08 0,08 
No incorporat 

com a romanent   

Ajuntament de 
les Masies de 

Roda 
P0811500H 20/X/282548 5.700,01 0,01 

No incorporat 
com a romanent 

  

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
P0823100C 20/X/282459 97.280,19 960,31 2103900270 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 20/X/282453 11.400,02 0,02 

No incorporat 
com a romanent 

  

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Riuprimer 
P0824700I 20/X/293753 16.487,74 0,16 

No incorporat 
com a romanent 

  

    

960,58 

   
Tercer. REDUIR en nou-cents seixanta euros i trenta-un cèntims (960,31 €), com a 
conseqüència de les renúncies acceptades en l’acord segon del present acte, la 
despesa autoritzada i disposada a càrrec de l’aplicació G/80100/32000/46242 del 
vigent pressupost corporatiu. 
 
Quart. NOTIFICAR aquest acte als ens afectats. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2020/0005787
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

Dir. Serveis de Cooperació Local

X0202SE24 Suport als serveis i activitats econòmic

Títol Decret d'aprovació de la liquidació definitiva del Programa complementari de
sosteniment del servei de l'escola bressol municipal, cursos escolars 2017-
2018 i 2018-2019, per un import total de 960,58 euros

Objecte Aprovar la liquidació definitiva del Programa complementari de sosteniment
del servei de l'escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-
2019, per un import total de 960,58 euros

Destinataris - CIF/DNI AJ. SANT PERE DE RIBES - P0823100C
AJ. SANT QUIRZE DE BESORA - P0823700J
AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER - P0824700I
AJ. MASIES DE RODA, LES - P0811500H
AJ. LLAGOSTA, LA - P0810400B

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ger. Serveis d'Educació
Ser. Comptable

Ref. Interna carmonams@diba.cat

Acte de referència AJG 192/2020
AJG 406/2020

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 07/10/2021, 10:04

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

Proposa 07/10/2021, 12:50

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

08/10/2021, 12:17

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

Maria Del Pilar Diaz Romero (SIG) Resol la Presidència;
signa per delegació
(Decret 8966/2019, de
23 de juliol)

08/10/2021, 15:34

Secretària General Petra Mahillo Garcia (SIG) Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

11/10/2021, 08:16
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