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DICTAMEN 
 

 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 30 de 

març de 2017, va aprovar el Programa complementari per a la garantia del 
benestar social 2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
(AJG 109/17). 

 
2. La quantia total d'aquest programa és de 15.000.000,00 euros. 

 
3. L'objecte del programa es realitza mitjançant l'atorgament de recursos econòmics 

dins la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1), gestionada per 
la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació. 

 
4. Els municipis de fins a 1.000 habitants que no podien destinar recursos econòmics 

a cap actuació de les incloses en la referida línia 1, van poder acollir-se a la línia 
de dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2), gestionada per la Direcció 
de Serveis de Cooperació Local de la Diputació. 

 
5. En aquest sentit, la Presidència de la Diputació de Barcelona, per decret núm. 

8016/17, de 27 de juliol de 2017, va aprovar la modificació dels ajuts atorgats a 34 
ajuntaments que així ho van sol·licitar, en el sentit de canviar l’ajut a la línia 2. 

 
6. D’acord amb els articles 15 i 16 del règim del programa, el període d’execució dels 

ajuts comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, mentre que el de 
justificació va finalitzar el 30 d’abril de 2018. 

 
7. Mitjançant decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona (D 13034/17, de 

14 de desembre de 2017, i D 13555/17, de 21 de desembre de 2017), es van 
ampliar els terminis d’execució i de justificació dels ajuts atorgats dins les dues 
línies de suport fins al 30 de juny de 2018 i fins al 30 de setembre de 2018, 
respectivament. 

 
8. Vist l’article 19 “Tancament i liquidació de la convocatòria” del règim del programa, 

que estableix: 
 

“ 
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, el centre 

gestor ha de promoure l’aprovació de la liquidació provisional i habilitar un 
termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació en el 
BOPB per tal de presentar la justificació pendent o al·legar el que s’estimi 
pertinent. 

 

Pàgina 1
Codi Segur de Verificació (CSV): 0aec5e5bba2bb4128cc1   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. 640. Data sessió: 20/12/2018



 

 

 

 

 

 

 

Àrea de Presidència 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

 

 

 
 

 

2. Transcorregut el termini anterior, el centre gestor ha de promoure l’aprovació 
de la liquidació definitiva i la revocació, total o parcial, dels ajuts no justificats. 

 
3. Els actes administratius de liquidació s’han de notificar a tots els ens 

destinataris en el termini màxim de deu dies des que són aprovats.” 
 

9. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona de 7 de novembre de 2018 (D 11772/18), es va 
aprovar la liquidació provisional dels ajuts d’aquest programa, que incloïa els ajuts 
que, bé en la seva totalitat, bé parcialment, restaven pendents de proposar el 
pagament a 4 d’octubre de 2018; i s’habilitava 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 (BOPB) de l’esmentat decret, per tal que els ens 
destinataris presentessin la justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i 
al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procediria a la revocació dels imports no justificats. En la liquidació provisional no 
es va incloure cap ajut de la línia 2, en haver-se pagat la totalitat dels ajuts de la 
línia. 

 
10. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 9 de 

novembre de 2018. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb 
l’informe emès pel centre gestor en data 11 de desembre de 2018, es constata el 
següent: 

 
 Existeix un ajut que no s’ha justificat per la seva totalitat, i al qual l’ens 

destinatari tampoc no han renunciat; per tant, s’ha de revocar. 
 Existeixen dos ajuts als quals els ens destinataris han renunciat parcialment. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 19 “Tancament i liquidació de la convocatòria” del règim del Programa 

complementari per a la garantia del benestar social 2017. 
 

2. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, 
de 9 de juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per 
decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 
2018, i per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 
d’octubre de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
la creació de programes complementaris. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
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Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts del Programa complementari per a 
la garantia del benestar social 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon. REVOCAR l’ajut concedit en el marc del Programa complementari per a la 
garantia del benestar social 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que 
s’indica a continuació, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, el qual 
s’incorpora a l’expedient: 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

 Import 
revocació 

(EUR)  
Codi XGL  

Operació 
comptable 
(Núm. doc. 

Valor 
agrupat)" 

Aplicació 
pressupostària 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de Bellprat 

P0802100H 2017/0002799 6.690,31 6.690,31 17/X/236114 1803901873 G/60101/23100/46264 

Gerència de 
Serveis de 
Benestar 

Social 
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Tercer. ACCEPTAR la renúncia dels ajuts concedits en el marc del Programa 
complementari per a la garantia del benestar social 2017 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” que s’indiquen a continuació, d’acord amb l’informe emès pel 
centre gestor, el qual s’incorpora a l’expedient: 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 
Codi XGL 

Operació 
comptable 
(Núm. doc. 

Valor 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de 

Matadepera 
P0811900J 2017/0002799 32.811,76 0,01 17/X/235897 1803901874 G/60101/23100/46264 

Gerència de 
Serveis de 
Benestar 

Social 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 2017/0002799 15.370,77 13.435,83 17/X/235955 1803901875 G/60101/23100/46264 

Gerència de 
Serveis de 
Benestar 

Social 
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Quart. NOTIFICAR el present dictamen als ens locals afectats. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2017/0002799
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

Part dispositiva

DIR. SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL

X0202SE24 Suport als serveis i activitats econòmic

Títol Dictamen d'aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts del Programa
complementari  per a la garantia del benestar social 2017 del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019

Objecte Aprovar la liquidació definitiva dels ajuts del Programa complementari  per a la
garantia del benestar social 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Destinataris - CIF/DNI AJ. BELLPRAT - P0802100H
AJ. MATADEPERA - P0811900J
AJ. OLERDOLA - P0814400H

Op. Comptable - Import

Altres serveis Ger. Serveis de Benestar Social
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.

Ref. Interna PBS 33574

Acte de referència VNIS D 13555/2017
AJG 109/2017
D 11772/2018
D 8016/2017
D 13034/2017

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 Maria Isabel Balbas Garrido Proposa 12/12/2018, 13:17

Coordinador Concertació i
Assistència Local

CPISR-1 C Francesc Xavier Forcadell
Esteller

Proposa 13/12/2018, 08:54

Intervenció General CPISR-1 C Josep Abella Albiñana Informat de
conformitat (f.l.p.)

13/12/2018, 13:57

President CPISR-1 C Marc Castells Berzosa Proposa 13/12/2018, 17:10

Secretària General CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia Dona fe de
l'aprovació de
l'acord

20/12/2018, 12:20
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