
 

 

 

 

 

Àrea de Presidència 

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

DECRET 
 
 

Aprovar la liquidació provisional del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2019-2020 (exp. núm. 2019/0006215) 

 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió d’11 d’abril de 2019, 

va aprovar el Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-
2020, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (AJG 149/19), i en 
sessió de 26 de setembre de 2019 va resoldre el procediment de concessió d’ajuts 
per un import total de 1.850.000,00 EUR (AJG 378/19).  

 
2. L’objecte del Programa és prestar cooperació i assistència als governs locals amb la 

finalitat de contribuir a la definició d’itineraris educatius i a ampliar les garanties de 
permanència i retorn al sistema educatiu. El centre gestor del Programa és la Gerència 
de Serveis d’Educació, adscrita a l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut. 

 
3. D’acord amb el règim del programa, aquests ajuts tenien un termini d’execució 

inicial fins al 30 de juny de 2020 i de justificació fins al 30 de setembre de 2020. 
 

4. Aquests terminis es van veure afectats per la suspensió dels terminis 
administratius acordada mitjançant el Reial Decret 463/2020 que va declarar l’estat 
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-
19, i per l’aixecament de la suspensió l’1 de juny de 2020, mitjançant el Reial 
Decret 537/2020, de 22 de maig. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona número 334/20, de 30 de juliol de 2020, es va modificar el termini de 
justificació resultant de la represa del còmput en virtut del Reial Decret 537/2020, 
de 22 de maig, essent els terminis definitius els següents: 
 

Tràmit 
Data final del termini 

abans de la 
suspensió 

Data final del termini 
per represa del 

còmput 

Data final del termini 
definitiva  

Execució 30/06/2020 17/09/2020 17/09/2020 

Justificació  30/09/2020 18/12/2020 02/11/2020 
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5. Un cop transcorreguts els terminis oportuns, es pot procedir a la liquidació 
provisional del programa en la que, d’acord amb les dades comptables que 
consten a data del present acte en el Sistema Integrat de Gestió Corporativa 
“SIGC”, només resta el saldo pendent dels dos ens de l’apartat primer de la part 
dispositiva. 

 
Fonaments de dret 
 
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 provisional del Programa complementari de 
transicions educatives per al curs 2019-2020 dels ajuts següents: 
 

Ens 
destinatari 

NIF ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
pagat 
(EUR) 

Import de 
liquidació 

provisional 
(EUR) 

Codi XGL 

Ajuntament 
de 

Sabadell 
P0818600I 

Auxiliar de 
Pastisseria i 

forneria 
25.492,59 23.022,69 2.469,90 19/X/276298 

Consell 
Comarcal 

del 
Moianès 

P0800317J 

Programa 
complementari 
de transicions 

educatives 
curs 2019-

2020.  

30.000,00 25.984,20 4.015,80 19/X/276283 

 
    

6.485,70 
  

 
Segon. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del 
dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
d’aquest acte, per tal que els ens destinataris al·leguin allò que estimin pertinent, amb 
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l’advertiment que en la liquidació definitiva es procedirà a la revocació dels ajuts per 
l’import pendent de pagament. 
 

Tercer. PUBLICAR l’anunci d’aquest acte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Quart. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 13.3 del règim del 
Programa complementari de Programa complementari de transicions educatives per al 
curs 2019-2020, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 
dictamen substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de 
l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2019/0006215
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 provisional del Programa complementari de
transicions educatives per al curs 2019-2020

Objecte Aprovar la liquidació provisional del Programa complementari de transicions
educatives per al curs 2019-2020

Destinataris - CIF/DNI AJ. SABADELL - P0818600I
CONSELL COM. DEL MOIANES - P0800317J

Op. Comptable -

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

Ref. Interna carmonams@diba.cat

Acte de referència AJG 149/2019
AJG 378/2019
AJG 334/2020

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 08/10/2021, 15:25

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

Proposa 08/10/2021, 16:41

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)

13/10/2021, 23:02

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

14/10/2021, 06:32
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