Tràmit de la Xarxa de Governs Locals
Us heu descarregat la fitxa de tràmit de la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019:
P4. Programes complementaris. Justificació de despeses.
Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018
22/05/2018
Què permet?
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc
del Programa complementari per a la garantia del benestar social de l’any 2018.
Són elegibles les despeses vinculades directament amb l’objecte dels ajuts concedits
corresponents als capítols 1 (despeses de personal), 2 (despeses corrents en béns i serveis) i
4 (transferències corrents) dels pressupostos de despesa de les corporacions locals que es
corresponguin amb algun dels serveis o activitats inclosos en els àmbits següents:


Cobertura de les necessitats socials bàsiques:
o Ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual i/o la pèrdua
temporal o permanent d’habitatge per desnonament o una altra causa major.
o Ajuts per a l’alimentació i les necessitats bàsiques de subsistència.
o Ajuts per a combatre la pobresa energètica, determinada pels criteris tècnics dels
serveis socials, en coordinació amb altres programes desenvolupats per altres
administracions públiques.



Reforç dels equips professionals de serveis socials:
o Ajuts destinats a pagar el personal dels equips professionals de serveis socials
dels governs locals.



Atenció a situacions urgents o de greu necessitat social:
o Ajuts per a l’atenció de situacions d’urgent o de greu necessitat, determinades en
funció dels criteris tècnics de serveis socials.



Suport per garantir la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat:
o Ajuts per al pagament de serveis d'atenció domiciliària (SAD).
o Ajuts per al pagament del transport adaptat.



Desplegar activitats socioeducatives i de lleure infantil:
o Ajudes per a la realització d’activitats extraescolars, casals, colònies d’estiu i
adquisició de material escolar.



Qualsevol actuació anàloga que tingui per finalitat la realització d'activitats vinculades a la
garantia del benestar social, a la prestació de serveis socials, a la promoció de la
reinserció social, a l'atenció de casos d'exclusió social, entre d'altres pròpies de l'àmbit de
serveis socials i d'atenció a les persones.
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Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc d’aquest Programa complementari
també es poden destinar a l’adjudicació de prestacions econòmiques o de subvencions,
sempre de conformitat amb el que estableix el present règim i la legislació vigent.

També són elegibles, fins a un 5 per cent de les despeses directes justificades, les despeses
indirectes següents:



Despeses generals referides a subministraments, neteja, material d’oficina i
assegurances.
Les altres despeses que, no essent conseqüència directa de la realització de les
actuacions objecte d’ajut, s’hi vinculen indirectament.

No són elegibles les despeses derivades de la creació d’equipaments i infraestructures, de la
creació i adquisició de béns de naturalesa inventariable o les altres amortitzables.
Els municipis de fins a 1.000 habitants, en atenció a les seves necessitats específiques de
despesa, a més de les actuacions assenyalades en els punts anteriors, poden també executar i
justificar les despeses següents, sempre i quan quedin classificades en el grup de programa
231.Assistència social primària de l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es
modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals:





Despeses corresponents al Capítol 1 del pressupost de despeses dels ens locals
destinataris i/o dels ens executors, vinculades a l’assistència social primària.
Despeses corrents que es corresponguin amb el Capítol 2 del pressupost de despeses
dels ens locals destinataris i/o executors. En particular, seran elegibles les referides a
l’execució d’obres de manteniment, reparació i conservació d’infraestructures, edificis i
locals que tinguin com a objecte l’assistència social primària. Aquestes actuacions no
suposaran un increment de la capacitat, rendiment o eficiència dels béns sobre els que
s’executin les obres, així com tampoc comportaran un allargament de la seva vida útil.
També es consideraran elegibles, entre d’altres, les despeses corrents derivades de
lloguers, arrendaments financers, manteniment i reparació de maquinària, d’instal·lacions
tècniques, de vehicles de transport, de mobiliari i d’equips d’oficina, a més de les
derivades de la prevenció de riscos laborals i de l’adquisició de material associat, les
d’adquisició de material i subministraments, així com també aquelles altres relacionades
amb l’adquisició del vestuari del personal, derivades totes elles de despeses associades a
serveis socials i promoció social.
Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en termes de l’Ordre
EHA/3565/2008, en cas que es realitzin transferències finalistes a entitats o a famílies que
col·laborin en la consecució dels fins associats a l’assistència social primària. En aquest
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capítol pressupostari també s’inclou el supòsit que l’execució de les actuacions
correspongui a un ens instrumental o dependent de l’ens destinatari, o bé a un altre ens
local destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s’hagi formalitzat
prèviament un acord d’encàrrec.
Qui el pot realitzar?
Els ens locals que han rebut un ajut en el marc de l’esmentat Programa.
Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor i els signataris per
delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.
Quan es pot realitzar?
El termini de justificació comença l’1 de febrer de 2019 i finalitza el 30 d’abril de 2019.
Dins d'aquest termini es poden justificar les despeses executades de l’1 de gener de 2018 al 31
de desembre de 2018.
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació
requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se
al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari
de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al
Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol
altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes
als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació
Local
mitjançant
correu
electrònic
adreçat
a
ds.cooperacio@diba.cat
i
a
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de
la convocatòria.
On i com es fa?
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions (PMT).
Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit de justificació,
annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.

Tràmits i normativa: ds.cooperacio@diba.cat

Suport tècnic: 933 933 301, suportxt@diba.cat

https:/seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/fitxaP400.asp#garantia_bs_2018

Pàgina 3 de 4

Tràmit de la Xarxa de Governs Locals
Us heu descarregat la fitxa de tràmit de la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019:
P4. Programes complementaris. Justificació de despeses.
Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018
22/05/2018

Quina documentació cal aportar?





P4-024-16: execució per ens destinatari
P4-025-16: execució per ens instrumental
P4-026-16: execució mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa
P4-027-16: execució per encàrrec en altres ens destinataris

Quan es dona resposta?
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat
el tràmit.
Cas que durant la revisió de la documentació, es detecti l’existència de defectes esmenables, el
centre gestor formularà un requeriment. L’ens destinatari disposa fins a la data de finalització
del termini d’audiència de la liquidació provisional de l’ajut per esmenar els defectes
assenyalats i/o aportar la documentació demanada. Si el requeriment es formula durant aquest
termini d’audiència, disposa de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de rebre el
requeriment
Quin seguiment es pot efectuar?
Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Benestar Social.
Quina és la normativa aplicable?
El règim regulador del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018.
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