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PUBLICACIÓ
Es fa pública la Resolució núm. 1014J22 de data 19/07/2022 dictada per la Junta de Govern
Local:
EXP. E: 2022_1887: ATORGAMENT (2022) D’UN AJUT HUMANITARI D’EMERGÈNCIA
DESTINAT A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A AFGANISTAN
(CODI:L00/2022/A).
Vist que aquest procediment d’atorgament d’ajut es correspon amb les actuacions amb codi
L00/2022/A relatives a les Subvencions o aportacions econòmiques per a necessitats
sobrevingudes essent el seu objecte el de pal·liar problemes de la població derivats del
conflicte armat a Ucraïna (identificatiu/BDNS: pendent d’assignar).
Vistos els Pressupostos Generals (PPGG) d’aquest Ajuntament corresponents a l’exercici
2022 aprovats inicialment per Resolució núm. 0701P22 de data 27.01.2022 dictada pel Ple i
definitivament pel Decret de l’Alcaldia núm. 0088D22 de data 24/02/2022.
Vist que pel que fa al control pressupostari i exclusivament a efectes d’aprovació de la
despesa, es considera que existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa projectada
a l’aplicació pressupostària de despesa (2022) 41.231.48041, anomenada: Subvencions
(LIN.L00) AjutsSocials (NecesSobrevingudes).
Atès que en relació al present expedient són d’aplicació essencialment les següents normes
jurídiques:











Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLLMRLC).
Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques (LPACAP).
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Bases d’Execució del Pressupost de 2022 (BE2022).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol Reglament de la LGS (RLGS).
Ordenança de subvencions de l’Ajuntament del Papiol (OSP).

Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de règim local, gestió
econòmica, financera, comptable i de subvencions.
Vista la Llei 23/1998 de 7 de juliol de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (BOE
162 de 08.07.98) que en el seu article 12 defineix l’ajuda humanitària en el següent sentit:
“La ayuda humanitaria consiste en el envío urgente, con carácter no discriminado, del
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material de socorro necesario, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para proteger
vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones víctimas de catástrofe natural o
causadas por el hombre o que padecen una situación de conflicto bélico. Esta ayuda la
llevan a cabo las Administraciones públicas directamente o a través de organizaciones no
gubernamentales y Organismos internaciones.
La ayuda humanitaria podrá dar paso a actividades de rehabilitación, de reconstrucción de
infraestructuras, restablecimiento institucional o de reinserción de poblaciones afectadas,
debiendo promoverse la mayor coordinación posible entre las entidades que colaboren y
respecto de las instituciones u organizaciones locales, a fin de tener en cuenta los objetivos
del desarrollo a medio y largo plazo. Incluye asimismo este instrumento, la aportación de
productos alimenticios y de implementos e insumos agrícolas a países en desarrollo con
problemas de insuficiencia alimentaria, con el fin de potenciar su autoabastecimiento y
garantizar su seguridad alimentaria, como base de su proceso de desarrollo.
La cooperación española promoverá el respeto al derecho humanitario y asimismo apoyará
en este ámbito medidas para la prevención y resolución de conflictos, incluyendo las
operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz, instrumentadas por medio de
acuerdos bilaterales o multilaterales.”

Vist que la citada Llei estableix al seu article 3c) com a objectiu de cooperació internacional
el de “Prevenir y atender situaciones de emergencia mediante la prestación de acciones de
ayuda humanitaria”, essent directament aplicable aquesta directriu a les Entitats Locals per
disposició de l’article 20 de la repetida norma.
Atès que la situació d’emergència dels efectes del terratrèmol a Afganistan justifica una
actuació de caràcter humanitari per part de l’Ajuntament del Papiol, en el marc de la
Cooperació Internacional pel Desenvolupament.
Atès que pel que fa al present cas el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (en
endavant FCCD) ha endegat una campanya d'emergència de suport “Projecte 3711.
Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol a Afganistan”.
Atès que la situació d’emergència que ha quedat descrita, justifica una actuació de caràcter
humanitari per part de l’Ajuntament del Papiol, en el marc de la Cooperació Internacional per
al Desenvolupament.
Atesos els principis informadors de la Llei de la Generalitat de Catalunya de 26/2001 de 31 de
desembre de Cooperació al desenvolupament que són d’aplicació als ens locals d’acord amb
el seu article 2.2 i considerant d’acord amb l’esmentada norma que la present actuació té la
qualificació d’ajuda humanitària d’emergència.
Atès que les característiques de l'ajut es considera comprès en el supòsit c) de subvencions
de concessió directa previst a l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (a partir d'ara LGS) que estableix " (...) c) Con carácter excepcional, aquellas
otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
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humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública".
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (APC) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar una aportació en concepte d’ajuda humanitària d’emergència amb les
següents determinacions i/o condicions particulars:
A. DESTINATARI: (CIF:G17125832) Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
B. BENEFICIARI: el programa/campanya del mateix FCCD.
C. DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Ajuda humanitària d’emergència pels

D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

efectes del terratrèmol a Afganistan en concret al “Projecte 3711. Resposta
d’emergència als efectes del terratrèmol a Afganistan” que promou el FCCD.
NUMERO DE L'EXPEDIENT DE CONCESSIÓ: el que s’indica
IMPORT TOTAL ATORGAT AMB CÀRREC AL PRESSUPOST: 1.000,00 €
CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ: El destinatari queda obligat a aplicar la quantitat al destí
especificat.
CONSIDERACIÓ: Ajut d’emergència als efectes del terratrèmol a Afganistan.
ACTE COMPTABLE: Autorització, Disposició i Reconeixement de l'obligació imputable a
l’autorització global d’ajuts humanitàries.
COMPTE DESTÍ :
Codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531 o Codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627
OBSERVACIONS: Cap

Segon.- Autoritzar i disposar (AD) la despesa corresponent (1.000,00 €), que resulta dels
punts i/o quadres anteriors, amb càrrec a l’ aplicació pressupostària núm. 41.231.48041 de
l’exercici comptable de 2022.
Tercer.- Acordar complementàriament a les decisions anteriors, les següents actuacions,
instruccions, directrius i/o decisions:
1. S’acorda que la notificació d’aquesta resolució tindrà la condició de document intern
assimilat a factura (DIJAF) en fase O en relació a l’anterior import indicat en fase AD.
2. La carta de pagament del destinatari i/o l'acreditació de l’ingrés al compte corresponent
constituirà la justificació de la despesa, que s'haurà de complementar mitjançant l'aportació
d'un informe o memòria general de gestió.
Quart Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, es
poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
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Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari, butlletí oficial o mitjà de publicació oficial (BDNS).
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Cinquè. Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: a tots els regidors/es, al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
CPA i MGS) i als caps de Departament.
NOTIFICACIONS: al FCCD.
PUBLICACIONS: al BOPB i al tauler d’anuncis (seu electrònica/web).
Sisè.- Adoptar les decisions anteriors per unanimitat dels membres presents.
Nota: El present edicte serà publicat en el BOPB i a l’apartat indicat de la Seu electrònica
municipal.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI
El Papiol, 2 d’agost de 2022
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