
 

 

 

 
 

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

 

DECRET 
 

Aprovar la liquidació provisional 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 (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 i el seu règim 
regulador (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, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’1 d’abril de 2020, 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 
(publicat en el BOPB el 16 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, 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 (publicat en el BOPB el 3 d’agost de 2020). 

 
3. El suport conferit en el marc de l’esmentat programa es va articular mitjançant la 

concessió directa. Els ajuts s’han anat aprovant en la mesura que els ens locals 
presentaven les seves sol·licituds i els centres gestors responsables de cadascuna 
de les línies emetien informe. 

 
4. En els esmentats actes resolutius es fixaven els terminis d’execució i justificació 

per a cadascuna de les actuacions. 
 
5. La darrera liquidació del Programa va ser l’aprovada pel decret de la Presidència 

núm. 2350, de data 4 de març de 2022, corresponent als ajuts amb termini de 
justificació fins al 31 de desembre de 2021. Després d’aquests, els següents 
terminis en transcórrer són els dels ajuts amb termini de justificació fins al 31 de 
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gener de 2022 o fins al 31 de març de 2022. Els primers s’han justificat en la seva 
totalitat i no s’escau liquidar res. 

 
6. Pel que fa als segons, els ajuts amb termini de justificació fins al 31 de març de 

2022, d’acord amb les dades comptables extretes del Sistema Integrat de Gestió 
Corporativa “SIGC” d’aquesta Diputació, resten com a pendents de proposar-se el 
pagament, bé en la seva totalitat, bé parcialment, els ajuts inclosos a l’apartat 
primer de la part dispositiva d’aquest decret. 

 
7. El pagament pot no haver-se proposat per la concurrència d’alguna d’aquestes 

causes: 
 

a) L’ens destinatari no ha justificat l’ajut ni ha presentat la renúncia. 
b) L’ens ha presentat una justificació parcial de l’ajut, sense renunciar al saldo 

pendent. 
c) L’ens ha presentat una justificació de l’ajut, però el centre gestor ha de 

verificar-la encara o, havent-ho fet, encara no s’ha tramitat el pagament. 
d) L’ens ha renunciat, totalment o parcialment, a l’ajut, però l’acceptació d’aquesta 

renúncia no s’ha tramitat. 
 
8. D’acord amb l’article 21 del règim del programa, cal aprovar la liquidació 

provisional i habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
publicació per tal que els ens presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que 
s’estimi pertinent. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha d’aprovar la liquidació 
definitiva i revocar els imports no justificats. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 2.5.l) 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 núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOP de 16 de febrer), que reserva 
a la Presidència l’exercici d’aquelles altres competències no atribuïdes a altres òrgans. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. APROVAR la liquidació provisional dels ajuts atorgats en el marc del 
Programa d’ajuts per a emergències municipals que s’indiquen en aquest apartat, amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2022: 
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Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import que es 
proposa liquidar 
provisionalment 
capítol 4 (EUR) 

Ajuntament de 
Bigues i Riells del 

Fai 
P0802300D 

Línia 6 "Altres serveis 
de protecció civil" 

Despeses COVID que 
no tenen per objecte 

atenció a les persones 
21/X/312941 238.394,69 238.394,69 

Ajuntament de 
Gironella 

P0809100A 
Línia 1 "Camins 

municipals" 

Reparació de danys 
ocasionats pel 
temporal Glòria 

21/X/312942 21.293,19 1.217,14 

Ajuntament de 
Lluçà 

P0810800C 

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

urbà" 

Rehabilitació 
d'instal·lacions 

malmeses a causa del 
temporal  

21/X/314282 6.953,53 6.953,53 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 
Línia 5 "Espais 

naturals" 

Obres de reparació 
dels danys ocasionats 

per les pluges dels 
dies 20 i 21 d’abril de 

2020. 

21/X/312945 49.725,64 49.725,64 

Ajuntament d'Olost P0814800I 
Línia 5 "Espais 

naturals" 

Actuacions 
d'emergència pel 

temporal de llevant 
Glòria  

21/X/314286 16.953,73 16.953,73 
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Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import que es 
proposa liquidar 
provisionalment 
capítol 4 (EUR) 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 

Línia 7 "Atenció a 
persones en situació 

d'especial 
vulnerabilitat social 

com a conseqüència 
de la COVID-19" 

Despeses COVID-19 
a persones en situació 
de vulnerabilitat social 

21/X/312947 15.350,72 15.350,72 

          348.671,50 328.595,45 
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Segon. HABILITAR un període d’audiència d’aquesta liquidació provisional de quinze 
dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acte, per tal que 
els ens destinataris presentin la justificació pendent, així com també per tal d’al·legar el 
que s’estimi pertinent; amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació 
dels ajuts. 
 
Tercer. PUBLICAR l’anunci d’aquest acte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris 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 Decret d'aprovació de la liquidació provisional 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

Objecte Aprovar la liquidació provisional 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

Destinataris - CIF/DNI AJ. STA. SUSANNA - P0826100J
AJ. OLOST - P0814800I
AJ. BIGUES I RIELLS - P0802300D
AJ. GIRONELLA - P0809100A
AJ. LLUÇA - P0810800C
AJ. MONTSENY - P0813600D

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ger. Serveis d'Espais Naturals
Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act.
DD d'Infraestructures Viàries i Mobilit.
DD de Benestar Social
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.

Ref. Interna melerorj@diba.cat

Acte de referència AJG 29/2020

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 02/05/2022, 17:49

Coordinador/a matèria Marina Espinosa de Castro (SIG) Proposa 03/05/2022, 14:17

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

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

03/05/2022, 15:15

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

04/05/2022, 09:51
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