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DICTAMEN 
 
“Aprovar les concessions del fons de prestació “Promoció i dinamització de l’activitat 
esportiva local” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
(Exp: 2020/8471) 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, va 

aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la 
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20). 

 
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputacio de Barcelona ha 

aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà (AJG 296/20). 
 

3. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix als ens 
destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos econòmics poden 
ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències 
dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió local. Els fons han 
de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de finançament, 
així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la selecció dels destinataris i 
la determinació de les concessions. 
 

4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons de 
prestació, destacant els següents: 

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 

concurrència (article 5.6). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la 

seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada corresponent. 
Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions de la seva execució 
(article 24). 

 
5. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons “Promoció i 

dinamització de l’activitat esportiva local”, per mitjà del qual es vol donar suport econòmic a 
la promoció i a la dinamització de l’activitat esportiva local impulsada pels consells 
esportius, que coordinaran i implementaran activitats i trobades esportives i accions 
formatives i sensibilitzadores en l’àmbit de l’esport. Els seus destinataris són els consells 
comarcals i els ajuntaments que siguin seu d’un consell esportiu, cas que aquests no 
tinguin consell comarcal de referència, com els ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat i 
de Sant Adrià de Besòs en la comarca del Barcelonès. 
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6. En l’informe emès pel cap de l’Oficina d’Activitats Esportives en data 10 de juliol de 2020, 
que s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada en ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 

 
• Aportació fixa de 1.200 € per a cada consell esportiu existent dins l’àmbit 

territorial del corresponent ens local, consell comarcal o ajuntament, segons 
els casos. Atenent a aquest criteri es distribueix un total de 16.800 €. 
 

• Criteris poblacionals i nombre de municipis que formen part de l’àmbit 
territorial dels consells esportius. Atenent a aquests criteris es distribueix un 
total de 21.200 € proporcionalment en funció de la població (60%) i del 
nombre de municipis (40%). 

 
• Per calcular la població dels ens beneficiaris s’ha considerat el Reial Decret 

743/2019, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener 
de 2019, tant en els ajuntaments com en els consells comarcals (en aquest 
cas, s’ha sumat la xifra oficial de població dels municipis que conformen cada 
comarca). Les dades de població de les entitats municipals descentralitzades 
procedeixen del nomenclàtor de l’Institut Nacional d’Estadística (Població de 
Padró Continu per unitat poblacional). La darrera actualització mostra dades 
de 2018. 

 
7. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de 

control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen pagaments avançats, 
la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns ha donat la 
conformitat a la proposta. 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa 1/2020, aprovada per decret de la Presidència núm. 14600/19, 

de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 19 de desembre de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
els recursos consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa 1/2020 atribueix a les presidències 

delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern l'aprovació dels fons de 
prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, 
adopti els següents 
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ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions que s’indiquen en aquest acord, en el marc del fons de 
prestació “Promoció i dinamització de l’activitat esportiva local” del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020: 
 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

(EUR) 
Operació 

comptable 
Posició 

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat P0810000J 20Y292988 2.067,42 € 2003002600 1 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 20Y292987 2.477,74 € 2003002600 2 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 20Y292986 2.299,15 € 2003002612 2 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 20Y292985 2.506,13 € 2003002612 3 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 20Y292984 2.606,42 € 2003002612 4 

Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H 20Y292983 4.656,75 € 2003002612 5 

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 20Y292982 2.192,58 € 2003002612 6 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 20Y292981 1.846,02 € 2003002612 7 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 20Y292980 3.474,00 € 2003002612 8 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 20Y292977 3.108,92 € 2003002612 1 

Consell Comarcal del Vallès Occidental * P5800007F 20Y292979 7.175,41€ 2003002612 9 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 20Y292978 3.589,46 € 2003002612 10 

 

 
 

* El suport al Consell Comarcal del Vallès Occidental, que inclou tres consells esportius, haurà 
d’ajustar-se al règim d’execució del fons i s’haurà de distribuir de la manera següent: 
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Consell 
Esportiu 

 

Nombre 
de 

consells 
esportius 

Nombre 
de 

municipis 
Població 

Import 
atorgat 

per 
consell 
esportiu 

Import 
atorgat 

per 
municipis 

Import 
atorgat 

per 
població 

Import 
atorgat 

Consell esportiu Terrassa 1 9 427815 1.200 251,88 € 1.355,57 € 2.807,46 € 

Consell esportiu Sabadell  1 9 318644 1.200 251,88 € 1.009,66 € 2.461,54 € 

Consell esportiu 
Cerdanyola  

1 5 178778 1.200 139,93 € 566,48 € 1.906,41 € 

 

 
Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de trenta-vuit mil euros (38.000.00 €) a 
càrrec de les següents aplicacions del pressupost de l’any 2020: 
 

Aplicació pressupostaria Crèdit disposat 

G/80200/34100/46287  4.545,16 € 

G/80200/34100/46587 33.454,84 € 

 
Tercer.- APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen:  
 
1. Acceptació 
 

1.1. Els ens destinataris disposen fins el 30 de setembre de 2020 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens presenti la 
referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, la concessió 
s’entendrà acceptada tàcitament, però el pagament es tramitarà prèvia justificació de 
despeses. 
 

1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de 
la concessió i les condicions de la seva execució.  

 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 

 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions (en endavant, Portal o PMT). 
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1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així com els 
signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació 
d’acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Execució anual: entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre 2020. Justificació 
voluntària fins el 15 de novembre de 2020 i justificació final entre el 2 de gener de 2021 
i el 30 d’abril de 2021. 

 
2.2. S’admetran como a despeses elegibles les transferències de capítol 4 que els ens 

corresponents ens locals efectuïn a favor dels consells esportius dels seus respectius 
àmbits territorials. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest 

efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la modalitat 
d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així com els 

signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de 
justificacions. 

 
2.5. La justificació dels ajuts d’import igual o superior a 2.000 euros consisteix, d’acord amb 

el model normalitzat, en una acreditació de les despeses realitzades pel seu muntant 
global, agrupades per tipologies de despesa, i en una explicació de l’actuació 
realitzada. Per a aquests ajuts no s’exigeix la presentació de memòries ni formularis 
tècnics. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal 

especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació de 
Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

 
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova 
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, 
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 
 

2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació 
ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats públiques o 

privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no pot ultrapassar el 
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cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si 
escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses directes 

imputades. 
 

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació de 
Barcelona i d’altres administracions. 

 
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització dels termini d’audiència de la liquidació 

provisional dels ajuts per esmenar els defectes que se li requereixin. En cas que el 
requeriment es formuli en el marc de la liquidació, disposa de deu dies per esmenar-los 
a partir de l’endemà de rebre el requeriment. Transcorreguts aquests terminis sense 
haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden 

executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat 
queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens instrumental de l’ens 
destinatari o que integri el seu sector públic. 
 

2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris d’acord 
amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a 
l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.  

 
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar com 

s’indica a continuació: 
 

a) L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b) En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada ens 
executor. 

c) L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d) L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus per 

part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta d’ens 
executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de finançament 
acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la 

majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses correspon, en 
tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
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2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa la 
tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre gestor 
verifica la documentació. 

 
3. Pagament 

 
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a donar suport al 

desenvolupament d’activitats que , en la majoria dels casos requereixen la contractació 
de personal titulat que no forma part de la plantilla municipal, així com la contractació 
de serveis diversos (avituallaments, serveis sanitaris, etc), i ateses les dificultats de les 
tresoreries municipals, el fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 31.2 
del règim del Catàleg: S’estableix un pagament avançat del 100% de l’import concedit, 
el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa. 
 
El pagament avançat ha de facilitar les contractacions externes encara que la despesa 
no hagi estat prevista en el pressupost dels ens beneficiaris. 
 

3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació de 
despeses. 
 

4. Renúncia 
 

Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la 
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 
 

5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar la 
liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació, per tal que els ens requerits presentin la justificació pendent 
i/o al·leguin el que estimin pertinent. 
 

5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats. 

 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim de 

deu dies des de l’aprovació. 
 

5.4. En relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha de 
sol·licitar el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 
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Quart.- APROVAR un pagament avançat del 100% de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, amb la motivació que s’indica:  
 

- Ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el pagament avançat afavoreix 
l’execució de les actuacions dins del període establert i fa possible que els ens locals 
destinataris puguin disposar dels recursos materials i humans necessaris per a la 
realització de les activitats, encara que la despesa no estigui prevista en els respectius 
pressupostos. 

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.  
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2020/0008471
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ger. Serveis d'Esports

Codi classificació

Segons apartat primer

GER. SERVEIS D'ESPORTS

X0202SE24 Suport als serveis i activitats econòmic

Títol Dictamen Aprovació concessions fons prestació Promoció i dinamització
activitat esportiva local Catàleg XGL 2020

Objecte Aprovació de les concessions del fons de prestació Promoció i dinamització
de l'activitat esportiva local en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l'any 2020

Destinataris - CIF/DNI CONSELL COM. DEL MARESME - P5800008D
CONSELL COM. VALLES OCCIDENTAL - P5800007F
CONSELL COM. DE L'ANOIA - P5800006H
CONSELL COM. DEL BAGES - P5800009B
CONSELL COM. DEL BERGUEDA - P0800015J
AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - P0810000J
AJ. SANT ADRIA DE BESOS - P0819300E
CONSELL COM. VALLES ORIENTAL - P5800010J
CONSELL COM. DEL GARRAF - P5800020I
CONSELL COM. DE L'ALT PENEDES - P5800013D
CONSELL COM. DEL BAIX LLOBREGAT - P5800011H
CONSELL COM. D'OSONA - P5800015I

Op. Comptable - 2003002612 - 33.454,84€
2003002600 - 4.545,16€

Altres serveis CIS Cultura, Educació i Atenció persones
Ser. Govern Local

Ref. Interna OAE   SME

Acte de referència AJG 296/2020

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 C Jordi Cavero Buscato Proposa 15/07/2020, 13:30

Coordinador/a Teresa Sambola Ferre (SIG) Proposa 15/07/2020, 14:02

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

16/07/2020, 14:15

Diputat/ada delegat/ada David Escudé Rodríguez (SIG) Proposa 21/07/2020, 09:02

President/a delegat d'àrea Alfredo Vega López (SIG) Proposa 21/07/2020, 14:20

Secretària General Dona fe de l'aprovació
de l'acord
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