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De conformitat amb allò que estableix l’article 168 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’entitat local 
ha d’adjuntar al pressupost una memòria explicativa del seu contingut i de les principals 
modifi cacions en relació amb el pressupost vigent. L’objectiu d’aquest document és ex-
plicar l’estructura i el contingut del pressupost de la Diputació de Barcelona per al 2019. 
Així, la memòria recull les principals novetats respecte a l’exercici anterior i analitza les 
àrees d’actuació més signifi catives, com també les polítiques de despesa més rellevants 
i la seva vinculació amb el Pla d’actuació de mandat 2016-2019. 

Pel que fa a l’àmbit institucional, el pressupost de la corporació inclou els organismes 
autònoms que en depenen i els estats de previsió de despeses i ingressos de les so-
cietats mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local.  
D’aquesta manera s’acompleix el que estableixen els articles 162 i 164 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

També es va aprovar per decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Pro-
cessos i Societat de la Informació, de data 23 de desembre de 2016 (D 13881/16), la 
relació d’entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona. En relació 
a aquest decret hi ha dues modifi cacions. En primer lloc, la dissolució de la Fundació 
Pública Casa Caritat amb efectes 1 de gener de 2019, i en segon lloc, s’ha aprovat la 
modifi cació dels estatuts del Consorci de Residus del Maresme en virtut del qual deixa 
de formar part del sector públic Diputació de Barcelona. 
 
Per tant, el pressupost general de la Diputació de Barcelona està format pel de la cor-
poració, el de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre, el de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el del Patronat d’Apostes, el de la Xarxa Audiovisual Local, SL.,  i inclou com a 
annex els consorcis que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona. 

L’article 167.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordre del Mi-
nisteri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, estableix l’estructura pres-
supostària a aplicar a les entitats locals i, per tant, a la Diputació de Barcelona i als seus 
ens instrumentals dependents. En aplicació d’aquesta normativa, l’estat de despeses i 
ingressos de la corporació s’estructura segons una triple classifi cació: orgànica, econò-
mica i per programes.

OBJECTIU I MARC LEGAL

ÀMBIT INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA
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Classifi cació 
orgànica

De la triple classifi cació se’n dedueix l’aplicació pressupostària, la unitat bàsica del pres-
supost, que serveix per a imputar de manera individualitzada cadascun dels crèdits 
pressupostaris. Així mateix, el codi de les aplicacions del pressupost permet conèixer, 
en el cas dels ingressos, la tipologia de recursos de què es preveu disposar (tributs, 
taxes, preus públics, etc.), i en el de les despeses, el centre gestor responsable de 
l’aplicació, per quin motiu existeix aquesta despesa i en què es materialitzen fi nalment 
els recursos públics destinats (inversions en edifi cis, transferències a ajuntaments, etc.).

La classifi cació orgànica informa de quin centre gestor és el responsable de la gestió de 
cada despesa i ingrés. 

La Diputació de Barcelona desplega actualment aquest criteri pressupostari amb una 
estructura de 5 àrees, que es concreten en diverses matèries de gestió. Així, el cartipàs 
de la corporació s’agrupa en una codifi cació orgànica d’àrees i centres gestors, que es 
pot observar a la taula 1.

En el pressupost del 2019 la Direcció de Relacions Internacionals, anteriorment ads-
crita a l’Àrea de Presidència, passa a formar part de l’estructura organitzativa de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones. Addicionalment, com a novetat respecte de l’any anterior, 
dintre de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat s’ha modifi cat l’adscripció de l’Ofi cina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, que passa a 
dependre directament de l’Àrea.  

Taula 1. Classifi cació orgànica

1. Àrea de Presidència
10030. Gabinet de Prevenció i Seguretat
10040. Gabinet d'Innovació Digital
10400. Direcció de Serveis d'Edificació i Logística
10410. Subdirecció de Logística
10420. Subdirecció d'Edificació
10500. Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
11100. Gabinet de Premsa i Comunicació
12000. Gerència
12001. Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres publicacions oficials
12100. Direcció de Serveis de Formació
13000. Coordinació de Concertació i Assistència Local
13100. Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
13200. Direcció de Serveis de Cooperació Local
14000. Coordinació d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació
14001. Servei de Contractació
14100. Direcció dels Serveis de Recursos Humans
14200. Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
14300. Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
14301. Servei de Programació
14302. Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
1C000. Tresoreria
1A000. Secretaria General
1B000. Intervenció General
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El pressupost de la Diputació de Barcelona també incorpora la classifi cació econòmica, 
que fa referència a la naturalesa de les despeses i dels ingressos:

 • Les despeses incloses en els capítols de l’1 al 5 constitueixen les despeses  
   corrents.
 • Les despeses incloses als capítols 6 i 7, les despeses de capital.
 • Les despeses incloses als capítols 8 i 9 estableixen les despeses fi nanceres.
 • Els ingressos inclosos en els capítols de l’1 al 5 constitueixen els ingressos  
   corrents.

Classifi cació 
econòmica

3. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
30000. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
30100. Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
30101. Servei de Mercat de Treball
30102. Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
30103. Servei de Teixit Productiu
30200. Gerència de Serveis de Turisme
30201. Oficina Tècnica de Turisme
30202. Oficina de Promoció Turística
30300. Gerència de Serveis de Comerç
30301. Servei de Comerç Urbà
30302. Oficina de Mercats i Fires Locals

4. Àrea de Cultura, Educació i Esports
40000. Àrea de Cultura, Educació i Esports
40100. Gerència de Serveis de Cultura
40101. Oficina d'Estudis i Recursos Culturals
40102. Oficina de Patrimoni Cultural
40103. Oficina de Difusió Artística
40200. Gerència de Serveis de Biblioteques
40300. Gerència de Serveis d'Educació
40400. Gerència de Serveis d'Esports

5. Àrea de Territori i Sostenibilitat
50000. Àrea de Territori i Sostenibilitat
50002. Oficina Tècnica Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari
50003. Servei Jurídic Administratiu
50100. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
50200. Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
50202. Servei d'Equipaments i Espai Públic
50300. Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
50400. Gerència de Serveis d'Espais Naturals
50401. Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
50402. Oficina Tècnica de Parcs Naturals
50403. Oficina Tècnica d'Acció Territorial
50500. Gerència de Serveis de Medi Ambient

6. Àrea d'Atenció a les Persones
60000. Àrea d'Atenció a les Persones
60100. Gerència de Serveis de Benestar Social
60101. Servei d'Acció Social
60103. Servei de Suport de Programes Socials
60200. Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i RESPIR
60202. Oficina de Suport Tècnic i Logístic
60300. Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
60301. Oficina de les Dones i LGTBI
60302. Oficina del Pla Jove
60303. Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana
60400. Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
60401. Servei de Salut Pública
60402. Servei de Suport a les Polítiques de Consum
60500. Direcció de Relacions Internacionals
60501. Oficina d'Europa i Estratègia Internacional
60502. Oficina de Cooperació al Desenvolupament
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 • Els ingressos inclosos als capítols 6 i 7, els ingressos de capital.
 • Els ingressos inclosos als capítols 8 i 9, els ingressos fi nancers. 

En ambdós grups, els capítols de l’1 al 7 contenen les operacions no fi nanceres, mentre 
que el 8 i el 9 agrupen les fi nanceres.

L’estructura és més oberta pel que fa als conceptes i subconceptes, ja que se n’han 
desenvolupat de nous quan ha estat necessari a fi  de millorar la gestió dels crèdits i dotar 
el pressupost d’una major transparència. 

Per aquesta raó, el pressupost de despeses per al 2019 identifi ca, a través del 
subconcepte econòmic, una de les principals línies de despesa de la Diputació de 
Barcelona: la consignació corresponent al Pla Xarxa de Governs Locals. 

Aquest pla, que es fonamenta en el respecte a l’autonomia local i en el treball en xarxa 
entre els governs locals i la Diputació, cerca construir un programa d’actuació conjunt 
d’acord amb els principis d’efi ciència i economia de l’acció pública. L’assistència i coo-
peració als governs locals es concreta en la transferència de recursos tècnics (treballs 
d’assessorament i assistència), econòmics (ajuts, fons de prestació i crèdits) i materials 
(prestació directa del servei per part del personal de la Diputació). Aquest suport es 
reforça especialment en els municipis de menor capacitat econòmica i de gestió per a 
garantir que puguin desenvolupar amb efectivitat les competències que els són pròpies.

En aquest sentit, a través del quart dígit del subconcepte econòmic es diferencien l’àmbit 
de suport tècnic o econòmic mitjançant el Catàleg de serveis, que per al 2019 s’identifica 
amb el dígit 8, i el de les meses de concertació i programes complementaris que es co-
difi quen amb un 6 pels compromisos derivats del Mandat 2016-2019.

La taula següent mostra la consignació prevista per al 2019 en aquests àmbits.

128.638.755,00 162.588.542,00 33.949.787,00 26,39% 70,82%

70.600.625,00 66.992.266,00 -3.608.359,00 -5,11% 29,18%

Meses de concertació i programes complementaris

Catàleg

Taula 2. Pla Xarxa de Governs Locals 

6



La classifi cació per programes i subprogrames ordena les despeses en funció dels ob-
jectius que es volen assolir. Dins d’aquesta classifi cació, els crèdits es poden agrupar 
per àrees de despesa, polítiques de despesa i grups de programa, els quals també 
poden gestionar-se a nivell de programes i subprogrames. Per al 2019 l’estructura per 
programes no presenta canvis i s’adequa al que estableix l’Ordre del Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques 419/2014, de 14 de març. 

El pressupost de la Diputació de Barcelona recull, mitjançant aquesta classifi cació, l’ac-
ció política a desplegar en el següent exercici i marca els objectius que es volen assolir, 
les actuacions que es portaran a terme i quins recursos s’assignaran per a aconse-
guir-los.

D’altra banda, la normativa estableix que l’estructura derivada de programes i subpro-
grames és oberta i, per tant, adaptable a les necessitats de l’entitat local. En aquest 
sentit i de cara al 2019, el pressupost de la corporació està format per 74 subprogrames 
pressupostaris (detallats en diferents taules d’aquest document), als quals s’han d’afegir 
els 3 subprogrames que corresponen als organismes autònoms i el de la Xarxa Audio-
visual Local, SL. 

Enguany, el pressupost compta amb tres nous subprogrames. El subprograma 41400.
Desenvolupament rural té com a principals objectius donar suport a les actuacions que 
fomenten el desenvolupament agrari territorial i la planifi cació alimentària, afavorir les 
cadenes curtes de comercialització i prevenir els incendis forestals. El subprograma 
4140A.BCN Smart Rural, emmarcat en el programa operatiu FEDER, té com a fi nalitat 
millorar la relació entre el món rural i el seu entorn. I fi nalment, en un altre àmbit 
d’actuació, el nou subprograma 92041.Innovació digital està destinat a implementar els 
circuits de signatura d’actes, gestionar digitalment els procediments administratius de la 
corporació i donar suport als ajuntaments en administració digital.

Com s’ha comentat, la classifi cació per programes presenta una estructura en què el 
nivell més agregat d’informació són les àrees de despesa. Cada àrea es divideix en 
polítiques de despesa i, per ordre successiu, cada política es desagrega en un grup de 
programes. La taula següent mostra la distribució de les polítiques de despesa que es 
portaran a terme.

Polítiques de 
despesa

Classifi cació 
per progra-
mes i sub-
programes
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S’observa com les polítiques de producció de béns públics de caràcter preferent, les 
de caràcter econòmic i les de protecció i promoció social tenen un pes important en el 
conjunt de polítiques que la corporació té la voluntat de desenvolupar. Pel que fa als 
àmbits, són rellevants els recursos destinats a cultura, els quals representen el 10,15 % 
del total, i els destinats a serveis socials i promoció social, amb el 8,87 %. 

La Diputació de Barcelona destina una part important dels seus recursos a inversions. 
En el gràfi c següent es mostra com la major part dels recursos es reserven per a actua-
cions de caràcter econòmic. Dins d’aquesta tipologia, la corporació dedica la major part 
dels recursos a inversions en infraestructures (tal com s’observa en el segon gràfi c). 
D’aquesta tipologia destaquen les destinades a la Xarxa Local de Carreteres, especial-
ment les que deriven dels convenis entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya per als programes de transferències titularitat de les carreteres, el Programa 
transformació de camins a carreteres, el Programa de millora de trams urbans i el d’ei-
xamplament de carreteres.

01 Deute públic 21.308.950,00 2,23%
0 Deute públic 21.308.950,00 2,23%

15 Habitatge i urbanisme 37.206.784,34 3,90%
17 Medi ambient 61.197.888,84 6,41%

1 Serveis públics bàsics 98.404.673,18 10,30%
21 Pensions 100.000,00 0,01%
22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3.749.165,00 0,39%
23 Serveis socials i promoció social 84.767.317,88 8,87%
24 Foment de l'ocupació 21.172.688,24 2,22%

2 Actuacions de protecció i promoció social 109.789.171,12 11,49%
31 Sanitat 10.497.259,34 1,10%
32 Educació 42.884.463,54 4,49%
33 Cultura 96.966.793,14 10,15%
34 Esport 19.301.417,96 2,02%

3 Producció de béns públics de caràcter preferent 169.649.933,98 17,76%
41 Agricultura, ramaderia i pesca 3.924.138,69 0,41%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 41.891.750,55 4,39%
45 Infraestructures 50.567.675,24 5,29%
46 Recerca, desenvolupament i innovació 573.078,54 0,06%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 39.522.515,62 4,14%

4 Actuacions de caràcter econòmic 136.479.158,64 14,29%
91 Òrgans de govern 17.699.602,60 1,85%
92 Serveis de caràcter general 110.075.295,60 11,52%
93 Administració financera i tributària 205.049.854,36 21,47%
94 Transferències a altres administracions públiques 86.781.360,52 9,08%

9 Actuacions de caràcter general 419.606.113,08 43,93%

Taula 3. Polítiques de despesa 
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EL PLA D’ACTUACIÓ DE MANDAT I LES POLÍTIQUES 
PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESA

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el 10 de març de 2016 
el Pla d’actuació de mandat 2016-2019 (PAM). Aquest document determina sis objec-
tius estratègics desplegats mitjançant cent línies d’actuació cadascuna d’elles vinculada 
amb els subprogrames pressupostaris. Aquest pla no és un pla estàtic sinó que és ob-
jecte d’actualització per a adaptar-se a les noves necessitats que van sorgint durant tot 
el període legislatiu. La darrera, aprovada el 31 de maig de 2018 per la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, modifi ca una sèrie d’aspectes d’algunes línies d’actuació. 

El Pla no només assenyala les línies estratègiques a seguir, sinó també com es donarà 
resposta a aquesta estratègia política amb els recursos de la institució. El fet de deixar 
constància de les principals línies d’actuació el converteix en un instrument al servei de 
les necessitats dels ens locals de la demarcació de Barcelona.

El Pla d’actuació de mandat conté també tretze projectes estratègics vinculats al territori, 
però també a les persones, que responen a unes necessitats locals molt concretes, tant 
actuals com de futur. Objectius, línies, projectes i polítiques de despesa són conceptes 
relacionats i refl ectits en el pressupost de 2019, mitjançant recursos tècnics, econòmics 
i fi nancers o fi ns i tot materials. 

En aquest sentit, cada subprograma que confi gura la «Memòria del pressupost» incor-
pora tant l’objectiu estratègic a què està associat com les diferents línies d’actuació del 
Pla d’actuació de mandat 2016-2019.

Pla d’actua-
ció de
mandat

4,44 M€
0,19 M€

5,34 M€

26,78 M€

10,16 M€

1 Serveis públics bàsics

2 Actuacions de protecció i promoció social

3 Producció de béns públics de caràcter preferent

4 Actuacions de caràcter econòmic

9 Actuacions de caràcter general

0,30 M€0,75 M€

22,71 M€

3,02 M€

41 Agricultura, ramaderia i pesca

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

45 Infraestructures

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Gràfi c 1. Inversions per polítiques de despesa (cap. 6)

0,30 M€ 0,75 M€
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Els sis objectius estratègics del Pla són:

1. Facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible.
2. Impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació.
3. Promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés. 
4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les  

desigualtats.
5. Consolidar una Administració pública transparent i professional, al servei dels 

governs locals i de la ciutadania.
6. Contribuir activament al procés de la transició nacional apostant per una 

Administració local que tingui garantides l’autonomia i la sufi ciència fi nancera. 

A continuació es detalla quina despesa es destina a cadascun d’ells.

Aquests sis objectius estratègics es despleguen coordinadament amb altres plans trans-
versals de la Diputació, com el Pla Xarxa de Governs Locals en l’àmbit de l’assistència 
i la cooperació, el Pla d’igualtat de gènere o el Pla director de responsabilitat social en 
l’àmbit de la gestió interna de la corporació.

El primer objectiu és facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sosteni-
ble. Aquest objectiu està format per  vint línies d’actuació de mandat (LAM, en endavant), 
les quals a la vegada es divideixen en vint-i-un subprogrames pressupostaris, que són 
el refl ex de les polítiques de despesa a través de les quals s’executen. A grans trets, les 
línies d’aquest objectiu estan relacionades amb polítiques en l’àmbit del patrimoni arqui-
tectònic, la gestió d’infraestructures i dels espais naturals, la millora d’espais urbans i 
equipaments públics, així com amb polítiques mediambientals.

Objectiu es-
tratègic 1

Taula 4. Pressupost 2019 per objectius estratègics 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible 225.994.632,59 23,66%

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació 63.064.438,79 6,60%

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés 145.117.559,46 15,19%

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats 99.283.136,04 10,39%

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels  
governs locals i de la ciutadania 127.061.576,62 13,30%

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració  
local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera 107.497.079,14 11,25%

Deute 21.308.950,00 2,23%

Imprevistos i funcions no classificades-Fons de contigència 5.000.000,00 0,52%

Tresoreria i bestreta ORGT 160.910.627,36 16,85%
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En termes pressupostaris els recursos assignats a aquestes línies representen un total 
de 225,99 milions d’euros. S’observa com les polítiques de medi ambient són les que hi 
tenen més pes, seguides de les polítiques d’infraestructures. Aquestes últimes incorpo-
ren les dotacions necessàries per a la gestió i millora de la xarxa de carreteres locals.

El projecte estratègic específi c «Connectem el territori amb l’energia verda» fa referèn-
cia a una aposta clara per l’ús de la biomassa i les energies renovables en els equipa-
ments i serveis públics municipals. Aquesta línia de treball pretén millorar l’efi ciència 
energètica i facilitar la gestió sostenible dels boscos.

Per a millorar l’efi ciència energètica i reduir les emissions de CO2 als municipis està pre-
vista la instal·lació de calderes de biomassa forestal i la connexió dels paràmetres de 
funcionament de les calderes amb el sistema de telegestió energètica local en el marc 
d’un projecte europeu fi nançat amb fons FEDER. 

Un altre projecte europeu ambiental en què es participa des de 2016 i que fi nalitza el 
2019 és el projecte Life Clinomics. El seu objectiu és augmentar la resiliència de les en-
titats locals mediterrànies i dotar els municipis d’eines per a posar en marxa l’adaptació 
al canvi climàtic.

Les polítiques mediambientals que confi guren aquest objectiu es relacionen també amb 
tres línies d’actuació: l’avaluació i gestió ambientals, el canvi climàtic i la sostenibilitat, i 
l’educació i promoció ambientals. 

Pel que fa a la primera, s’actuarà des del suport tècnic en l’àmbit de la qualitat de l’aire, 
la contaminació acústica, els camps electromagnètics, la qualitat de les aigües i la loca-
lització de fuites en les xarxes d’abastament d’aigua. 

Quant al canvi climàtic, les actuacions aniran dirigides al foment de l’estalvi dels re-
cursos naturals, la gestió efi cient de l’energia i la seva generació local a partir de fonts 
renovables, així com la gestió sostenible de l’aigua i els residus. En aquest sentit, l’any 
2019 es torna a preveure els treballs contra la pobresa energètica, les instaŀlacions fo-
tovoltaiques d’autoconsum i el suport econòmic, tant en l’electrifi cació de les fl otes de 
vehicles municipals, com en la promoció d’instaŀlacions amb energies renovables i en 
aquelles actuacions relacionades amb el cicle de l’aigua. També es dona especial èm-
fasi al suport a les deixalleries municipals en el tractament de l’amiant. La manipulació 
d’aquest residu genera una sèrie de riscos per a la salut; per això és necessari que els 
centres dissenyin i implementin plans de treball aprovats per l’autoritat laboral amb les 
corresponents mesures de seguretat.
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En relació amb l’educació i promoció ambientals, l’objectiu és potenciar i donar suport als 
projectes d’educació ambiental, a la formació i a la sensibilització, a la participació i a la 
divulgació ambiental local, conjuntament amb la coordinació i l’impuls de les activitats de 
la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat i l’augment i ampliació de les activitats 
del Centre d’Estudis del Mar. 

Les accions relacionades amb la gestió dels espais naturals fan referència a la gestió 
sostenible dels equipaments i dels espais naturals protegits. Les accions previstes per al 
2019 es basen en el manteniment i la millora del patrimoni públic i dels equipaments i les 
infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals. Continuen 
les actuacions iniciades l’exercici anterior a l’espai natural de Sant Miquel del Fai, amb 
la intenció de contribuir a conservar-lo i afavorir-ne el coneixement del patrimoni natural 
i cultural.

Taula 5. Polítiques de despesa de l’objectiu estratègic 1 

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans 30.016.666,06 13,28%
150 Administració general d'habitatge i urbanisme 30.016.666,06 13,28%

15100 Gestió urbana i territorial 7.190.118,28 3,18%
151 Urbanisme: planej., gestió, exec. i discip. urban. 7.190.118,28 3,18%

15 Habitatge i urbanisme 37.206.784,34 16,46%
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis 10.239.980,30 4,53%
17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat 19.375.799,34 8,57%
1721A LIFE CLINOMICS 219.860,00 0,10%
1721B FEDER-BIOMASSA 2.473.245,00 1,09%
17220 Avaluació i gestió ambiental 2.003.658,90 0,89%
17221 Sensibilització i divulgació ambiental 2.466.407,24 1,09%
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits 20.525.816,34 9,08%
17231 Infraestructures parcs i espais fluvials 2.512.191,72 1,11%
17232 Gestió espai natural Sant Miquel del Fai 1.282.730,00 0,57%
1723B LIFE Tritó Montseny 98.200,00 0,04%

172 Protecció i millora del medi ambient 61.197.888,84 27,08%
17 Medi ambient 61.197.888,84 27,08%

33310 Palau Güell 2.428.142,78 1,07%
333 Equipaments culturals i museus 2.428.142,78 1,07%

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic 12.180.050,94 5,39%
336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 12.180.050,94 5,39%

33 Cultura 14.608.193,72 6,46%
41400 Desenvolupament rural 2.874.397,52 1,27%
4140A BCN SMART RURAL 1.049.741,17 0,46%

414 Desenvolupament rural 3.924.138,69 1,74%
41 Agricultura, ramaderia i pesca 3.924.138,69 1,74%

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres 23.735.236,38 10,50%
45301 Millora de la xarxa local de carreteres 18.732.837,54 8,29%
45302 Vialitat local 8.099.601,32 3,58%

453 Carreteres 50.567.675,24 22,38%
45 Infraestructures 50.567.675,24 22,38%

49200 Gestió cartogràfica local 2.592.185,78 1,15%
492 Gestió del coneixement 2.592.185,78 1,15%

49 Altres actuacions de caràcter econòmic 2.592.185,78 1,15%
94210 Concertació local 55.897.765,98 24,73%

942 Transferències a entitats locals territorials 55.897.765,98 24,73%
94 Transferències a altres administracions públiques 55.897.765,98 24,73%
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En la direcció de donar suport al món local en la consolidació del model de gestió dels 
parcs naturals està previst realitzar plans d’ús públic, disseny de xarxes viàries i d’itine-
raris, senyalitzacions, regulacions d’accés a zones sensibles, així com plans de conser-
vació del patrimoni natural i de seguiment de paràmetres ecològics, entre altres accions. 

Per a la conservació del tritó del Montseny i del seu hàbitat, des del 2016 es participa en 
un projecte europeu que té com a objectiu implementar accions que minimitzin les seves 
amenaces actuals i millorin el seu estat de conservació.

El pressupost també refl ecteix el conveni signat amb la Fundació bancària La Caixa per 
al període 2018-2020 amb la fi nalitat de desenvolupar actuacions de conservació de la 
biodiversitat als espais naturals gestionats per la corporació i establir la infraestructura 
verda a la demarcació de Barcelona.

Pel que fa a la planifi cació i suport per a la protecció dels espais lliures, es preveuen 
diverses accions relacionades amb el manteniment i la millora del patrimoni públic, i els 
equipaments i infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Natu-
rals. La fi nalitat és estimular i desenvolupar la participació en projectes i xarxes d’abast 
estatal i europeu relacionats amb l’anàlisi i la planifi cació dels espais lliures. 

En matèria de prevenció d’incendis forestals i valorització dels boscos, ja fa anys que es 
treballa en el desenvolupament de polítiques de planifi cació i gestió de la prevenció mu-
nicipal d’incendis forestals. Per al 2019, el pressupost no només preveu el desenvolupa-
ment dels plans de prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i vigilància contra 
incendis forestals, que té lloc cada any en els mesos d’estiu, sinó que també preveu el 
suport en matèria de prevenció d’incendis a les urbanitzacions i els nuclis de població, 
així com el pressupost necessari per fer front a les accions de recuperació, valorització i 
millora dels boscos. Es reforça el suport econòmic als ajuntaments destinat a l’execució 
de treballs forestals per a l’obertura de franges perimetrals.

El 2019 s’incorporen dues noves iniciatives de treball relacionades amb les polítiques 
mediambientals. D’una banda, el projecte BCN Smart Rural, un pla per a impulsar estra-
tègies inteŀligents de desenvolupament del territori no metropolità de Barcelona. S’em-
marca en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, promogut per la Unió 
Europea, que s’articula al voltant d’una economia verda i circular, de caràcter local, i 
que ha de comportar benefi cis econòmics, socials i mediambientals en petits munici-
pis. D’altra banda, es prioritza fomentar actuacions municipals i supramunicipals per tal 
d’afavorir el desenvolupament agrari territorial i les seves infraestructures.
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En el camp urbanístic, creixen cada cop més les demandes de suport tècnic. També te-
nen un paper destacat les actuacions en matèria de planejament, estudis i suport en ur-
banisme, redacció de censos d’activitats, programes d’actuació urbanística i documents 
únics de protecció civil municipal, i el condicionament i posada en marxa d’espais buits. 

En matèria d’habitatge, s’oferiran nous productes en habitatge i protecció civil, suport 
econòmic als ens locals per a la compra d’habitatge per dret de tanteig i retracte, per a la 
compra per sota del preu de mercat, per al foment del lloguer assequible i per a la gestió 
dels habitatges municipals o cedits.

L’objectiu 1 recull també cinc línies d’actuació de mandat relacionades amb el mante-
niment i la millora de la xarxa local de carreteres, la vialitat municipal interurbana i la 
mobilitat urbana sostenible i segura. 

Aquest objectiu compta amb el projecte estratègic «Connectem les carreteres amb la 
tecnologia», amb el qual es vol assegurar la fi bra òptica a la xarxa de carreteres que ges-
tiona la Diputació de Barcelona com una oportunitat per a entrellaçar els diversos punts 
del territori i fer-los permeables. Com a actuacions dins d’aquest projecte està previst 
aprofi tar les tasques de manteniment de la xarxa de carreteres per a desplegar infraes-
tructures passives i canalitzacions buides, les quals s’oferiran per al desplegament de 
xarxes de fi bra òptica. 

Per a la conservació i millora de la xarxa local de carreteres, es duran a terme diferents 
actuacions de caràcter paŀliatiu i preventiu en matèria de seguretat viària. Les actuacions 
de conservació estructural dels ponts, interseccions, capes de rodament i senyalitzaci-
ons són algunes de les més importants que es faran durant aquest exercici. Les millores 
a la xarxa impliquen, entre d’altres, l’eixamplament de carreteres i ponts, la realització 
de nous traçats, el condicionament de trams, els itineraris de vianants i ciclistes en àmbit 
urbà i no urbà, i les travesseres urbanes. 

En matèria de planifi cació viària, està previst continuar desplegant el Pla estratègic de 
desenvolupament de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, així com 
de plans zonals i de millora. En el camp de la vialitat local interurbana, un dels programes 
més destacats és el de millora de camins municipals d’ús públic. 

Els recursos destinats a aconseguir una mobilitat urbana sostenible i segura tenen com 
a objectiu millorar l’efi ciència de l’acció municipal i dotar-la d’instruments de planifi cació, 
gestió i avaluació de la mobilitat. Els plans i estudis de mobilitat urbana i els d’accessi-
bilitat són els principals instruments que es continuaran desenvolupant durant aquest 
exercici. 
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En l’àmbit del patrimoni arquitectònic local, les principals línies de treball pretenen pre-
servar-lo i difondre’l, i donar suport municipal a la gestió i restauració de monuments, on 
es concentra la major part de la dotació pressupostària. En aquest àmbit s’emmarca la 
cinquena línia de suport del programa complementari de reforma i millora dels equipa-
ments locals, destinada a fomentar la pervivència del patrimoni arquitectònic i arqueolò-
gic locals, i contribuir a consolidar-los i rehabilitar-los de manera que es puguin utilitzar 
o se’n millori o ampliï l’ús actual.

Dins d’aquest primer objectiu, un altre bloc està format per diverses línies relacionades 
amb polítiques de gestió i millora d’infraestructures. En el cas concret de la millora de 
les infraestructures urbanes de subministrament, el desenvolupament sostenible dels 
equipaments públics i dels espais urbans, l’objectiu per al 2019 és continuar mantenint 
la xarxa d’equipaments locals. En aquest sentit, està previst mantenir el suport als mu-
nicipis en la planifi cació i defi nició de les xarxes d’aigua potable, de clavegueram i d’en-
llumenat. Pel que fa als equipaments i espais públics, es proporcionen recursos tècnics 
i econòmics, a fi  de cobrir les diferents fases d’execució de l’equipament o infraestruc-
tura, com la programació, la redacció del projecte i l’execució de l’obra. També forma 
part d’aquest objectiu fomentar la instal·lació de productes de mobiliari urbà socialment 
i ambientalment responsable.

Finalment, en el camp de la gestió cartogràfi ca, els recursos pressupostaris permetran 
mantenir actualitzada la cartografi a topogràfi ca urbana, que és la base ofi cial del cadas-
tre i del planejament urbanístic, així com garantir el suport als ens locals en la gestió i 
difusió de la infraestructura cartogràfi ca derivada de noves competències. En aquesta 
línia es reforça la inversió en cartografi a municipal temàtica.

En la darrera actualització del PAM 2016-2019 s’han incorporat al primer objectiu estra-
tègic dues línies de treball que anteriorment formaven part del sisè objectiu. Aquestes 
línies fan referència a la gestió del Pla Xarxa de Governs Locals, que ha de permetre 
articular mecanismes de cooperació local que tinguin com a fi nalitat garantir la prestació 
de serveis locals i la cohesió social, dur a terme actuacions de manteniment i de nova 
inversió en béns i infraestructures locals per al foment de la diversifi cació territorial, i 
reforçar la solvència fi nancera local, i tot plegat amb una atenció especial al suport al 
petit municipi.

Quant a aquestes últimes LAM, una part del projecte estratègic «Connectem amb el 
procés de construcció d’un país nou» vol donar resposta a la manca de recursos econò-
mics que tenen els ens locals per a la prestació de serveis i el fi nançament de les seves 
inversions mitjançant aportacions econòmiques. Aquest projecte s’articula principalment 
a través del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
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L’objectiu 2 consisteix a impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocu-
pació. Està format per onze LAM que tenen com a marc de referència el desenvolupa-
ment econòmic des de diferents àmbits. Els principals eixos d’actuació són el comerç 
urbà, els mercats i les fi res, el suport al mercat de treball local i el teixit productiu, i la 
promoció i gestió turístiques, refl ectits en set subprogrames pressupostaris.

Els recursos pressupostats per fer front a les diferents polítiques són 63,06 milions d’eu-
ros, en els quals tenen un pes específi c important les polítiques per al foment de l’ocu-
pació, que representen el 33,57 %  de les actuacions d’aquest objectiu i les de desenvo-
lupament empresarial amb el 33,46 %.

En el marc de l’objectiu 2, s’inclou el projecte estratègic «Connectem els ciutadans amb 
les oportunitats de futur», que aposta pel territori com a element de generació de riquesa 
i creació de llocs de treball, per potenciar la qualitat i l’impacte dels plans locals d’ocupa-
ció i, alhora, per posar els recursos gestionats per la corporació al servei de l’ocupació 
dels coŀlectius més vulnerables mitjançant clàusules socials. Es tracta d’un projecte de 
lluita contra l’atur que ofereix oportunitats laborals a persones en situació d’atur mitjan-

Taula 6. Polítiques de despesa de l’objectiu estratègic 2  

24100 Suport al mercat de treball local 21.172.688,24 33,57%
241 Foment de l'ocupació 21.172.688,24 33,57%

24 Foment de l'ocupació 21.172.688,24 33,57%
43100 Comerç urbà 4.738.506,32 7,51%
43120 Mercats i fires locals 622.115,38 0,99%

431 Comerç 5.360.621,70 8,50%
43200 Promoció turística 3.602.237,94 5,71%
43201 Gestió turística territorial 6.684.610,19 10,60%

432 Informació i promoció turística 10.286.848,13 16,31%
43300 Suport al teixit productiu 21.101.866,50 33,46%

433 Desenvolupament empresarial 21.101.866,50 33,46%
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic 5.142.414,22 8,15%

439 Altres actuacions sectorials 5.142.414,22 8,15%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 41.891.750,55 66,43%
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Gràfi c 2. Polítiques de despesa de l’objectiu estratègic 1  

15 Habitatge i urbanisme
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çant la combinació de mesures: a curt termini, paŀliatives, de creació directa d’ocupació 
per part dels ens locals, i a mitjà/llarg termini, preventives, de qualifi cació professional i 
foment de la contractació per part de les empreses del territori.

Dins d’aquest objectiu també hi ha una línia específi ca destinada a impulsar i dinamitzar 
el sistema públic local d’ocupació amb dos objectius específi cs que són, en primer lloc, 
la potenciació de la qualitat, l’impacte i l’efi ciència del sistema públic local d’ocupació 
a través de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació; i en segon lloc, la promoció de 
l’adaptabilitat del sistema públic local d’ocupació a les necessitats territorials i a 
l’evolució de la conjuntura socioeconòmica. Les principals activitats planifi cades per 
al 2019 consisteixen a mantenir el suport a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació i 
a la Xarxa d’Ofi cines Tècniques Laborals i promocionar l’ocupació a la indústria 
local mitjançant un projecte específi c que es va iniciar el 2018. També es gestiona 
el Programa complementari de foment de l’ocupació, destinat a promoure l’ocupació 
de persones aturades i de persones en situació de risc d’exclusió social mitjançant 
actuacions pal·liatives i preventives. A més, s’oferiran instruments i suport tecnològic, 
tècnic i econòmic per a millorar l’efi ciència en la gestió dels serveis i capacitar els equips 
municipals a través d’activitats formatives i d’intercanvi d’experiències, entre d’altres.

Pel que fa al comerç, les prioritats estratègiques són la sensibilització de la ciutadania 
respecte dels valors del comerç de proximitat i dels mercats, la consolidació de la com-
petitivitat del teixit comercial i dels mercats i fi res locals. Les accions de sensibilització 
previstes per al 2019 aniran adreçades a incrementar el coneixement del comerç urbà 
a través d’eines de comunicació i participació i a fomentar el coneixement i l’intercanvi 
d’experiències entre els gestors públics i el sector comercial de mercats i fi res. També 
es desenvoluparan campanyes de difusió de l’activitat fi ral, es mantindrà el servei de 
préstec de carpes i es potenciarà la difusió i la promoció dels productes de proximitat.

Quant a la competitivitat, l’objectiu és impulsar i coordinar centres comercials urbans 
competitius i innovadors. S’han previst accions per a millorar la concertació entre ajun-
taments i associacions de comerciants i per a potenciar l’associacionisme comercial. 
L’impuls de la planifi cació comercial en els municipis i de l’assessorament en l’aplicació 
de la normativa comercial vol ser una de les línies de suport que es mantindrà el 2019.

La cooperació amb els ens locals en l’articulació d’iniciatives a favor d’una gestió i direc-
ció millors dels mercats sedentaris, no sedentaris i de les activitats fi rals, i els programes 
d’assessorament a municipis en processos de reforma de mercats són altres vies d’ac-
ció dotades en aquest exercici. El suport a la reforma de mercats municipals és una de 
línies de suport previstes al programa complementari de reforma i millora d’equipaments 
locals.
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Les polítiques en turisme es troben refl ectides pressupostàriament i es diferencien les 
que són de promoció de les relacionades amb la gestió turística territorial. El refl ex 
estratègic està més desagregat, ja que es correspon amb cinc línies molt concretes que 
fan referència no només a la promoció i a la gestió territorial del turisme, sinó també al 
coneixement, a la innovació i a la internacionalització de projectes turístics locals. 

Com a projectes estratègics dins de l’àmbit turístic hi ha, d’una banda, el projecte 
estratègic «Connectem els espais naturals amb el benestar de les persones» i, de 
l’altra, «Connectem amb el turisme sostenible i responsable: Biosphere». El primer 
impulsa projectes innovadors que fomenten els hàbits saludables, accessibles a tothom. 
Alhora, promou la vertebració de camins i senders de la demarcació, especialment els 
camins de riu (camins que segueixen el curs dels principals rius que connecten nuclis 
de poblacions i recursos turístics). Les dotacions pressupostàries per al projecte «Vies 
Blaves Barcelona» és una de les accions impulsades en el marc d’aquest objectiu. El 
segon projecte facilita un procés d’alineament del conjunt d’empreses i serveis turístics 
de les comarques barcelonines, per tal de promoure-les com una destinació turística 
sostenible i responsable. 

Les accions previstes en matèria de promoció turística van dirigides principalment 
a dinamitzar l’oferta turística de les comarques de Barcelona i la competitivitat dels 
empresaris i dels ens turístics. També està previst continuar gestionant el Pla de 
màrqueting turístic 2017-2020 i concretar-lo en el Pla d’accions 2019. Pel que fa 
a la gestió territorial turística, els recursos pressupostaris van destinats, entre altres 
accions, a elaborar estudis de planifi cació turística, a donar suport a la construcció 
d’infraestructures i a millorar la senyalització turística de recursos i itineraris.

Les polítiques de suport a emprenedors i empreses es troben recollides pressupostària-
ment en el subprograma de suport al teixit productiu. Els objectius i les activitats d’aquest 
àmbit volen, d’una banda, implementar un model de gestió de les polítiques locals de 
suport a emprenedors i empreses, efi cient i efi caç des del punt de vista territorial, i cohe-
rent amb el model d’agències de desenvolupament econòmic, i de l’altra, promocionar 
l’activitat empresarial i disposar d’una cartera de serveis que respongui a les necessitats 
dels centres locals de serveis a les empreses. Els programes que concretaran aquests 
objectius són diversos, per exemple: el Programa d’optimització, el de les vocacions 
empresarials i el de suport a la creació d’activitats econòmiques, entre d’altres. 

Durant el 2019 es preveu posar en marxa la segona edició del Programa complementari 
de suport als ens locals, iniciat l’exercici anterior i destinat a la modernització dels polígons 
industrials. L’objectiu és millorar-ne la qualitat amb el fi nançament d’inversions d’alt 
impacte que permetin transformar-los i, en conseqüència, augmentar la competitivitat 
de les empreses que s’hi ubiquen. 
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L’objectiu 3, que consisteix a promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines 
de cohesió i progrés, està format per onze LAM.

En termes pressupostaris, els recursos consignats representen un total de 145,12 
milions d’euros. S’observa que les polítiques de despesa que es destinen més recursos 
són les de cultura, en què destaquen els recursos destinats a les biblioteques municipals 
i a les polítiques d’educació.

Dins de l’àmbit de la cultura, el projecte estratègic «Connectem la tecnologia amb les 
persones» s’emmarca en el desenvolupament de projectes que posicionen la biblioteca 
com a laboratori de creació i experimentació multidisciplinari. BiblioLab és un programa 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals que dona suport a accions que tenen com a fi -
nalitat l’accés al coneixement a través de l’experimentació i a metodologies innovadores 
i creatives en un entorn coŀlaboratiu obert a la ciutadania. 

En aquesta línia, els recursos per a la lectura pública van dirigits a tres objectius molt 
concrets: donar suport a la creació i millora dels equipaments bibliotecaris i actualitzar el 
Pla de bibliobusos; enfortir els ajuntaments per a la prestació dels serveis de biblioteca 
pública, i impulsar mecanismes de consolidació de treball en xarxa de les biblioteques 
i la seva cooperació amb els ens locals, com a valor d’innovació en la prestació de ser-
veis públics i de desenvolupament cultural local. 

Objectiu 
estratègic 3

Gràfi c 3. Polítiques de despesa de l’objectiu estratègic 2 

21,17 M€

41,89 M€

24 Foment de l'ocupació

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
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El pressupost destinat a les polítiques de desenvolupament cultural local té com a fi -
nalitat, d’una banda, donar resposta a la projecció, el foment i la innovació en l’àmbit 
cultural i, de l’altra, estudiar, analitzar i avaluar les polítiques culturals locals. Pel que fa a 
la gestió del patrimoni cultural en termes pressupostaris, hi ha dos blocs d’actuació ben 
diferenciats que busquen el foment i la difusió tant dels arxius com dels museus munici-
pals. Així doncs, els recursos adreçats a arxius municipals i patrimoni documental local 
es destinen a programes tan consolidats com el d’organització i manteniment de la Xarxa 
d’Arxius Municipals i la central de serveis tècnics, entre d’altres. Els recursos adreçats a 
la Xarxa de Museus Locals han de permetre desenvolupar els programes de documen-
tació, conservació i restauració que es continuaran duent a terme juntament amb altres 
accions com les compres conjuntes, les exposicions itinerants, i la formació i promoció 
de nous públics. 

A més, formen part de l’àmbit de la cultura, el desenvolupament de polítiques locals de 
difusió artística que tenen com a fi nalitat, per al 2019, l’assessorament i el suport tècnic 
i econòmic a les programacions estables d’arts en viu dels municipis, i el foment i la 
diversifi cació en la creació de públics per a les arts en viu, les arts visuals i la música. 

En aquesta línia s’emmarca el projecte estratègic «Connectem la ciutadania amb la cul-
tura», que pretén promoure la universalització de l’accés a la cultura mitjançant una 
estratègia integral per a atraure nous públics, fi delitzar-los i fomentar-ne la participació 
activa a la vida cultural local.

32000 Polítiques educatives locals 40.004.639,18 27,57%
320 Administració general d'educació 40.004.639,18 27,57%

32400 Serveis traspassats d'educació 2.879.824,36 1,98%
324 Funcionament de centres docents d'ensen. secundari 2.879.824,36 1,98%

32 Educació 42.884.463,54 29,55%
33210 Sistema regional de lectura pública 46.471.024,30 32,02%
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local 981.428,38 0,68%

332 Biblioteques i arxius 47.452.452,68 32,70%
33300 Museus i patrimoni cultural moble 10.508.652,26 7,24%

333 Equipaments culturals i museus 10.508.652,26 7,24%
33400 Desenvolupament cultural local 20.519.145,80 14,14%
33410 Suport a la difusió artística als municipis 3.878.348,68 2,67%

334 Promoció cultural 24.397.494,48 16,81%
33 Cultura 82.358.599,42 56,75%

34100 Dinamització de l'esport als municipis 6.525.162,92 4,50%
341 Promoció i foment de l'esport 6.525.162,92 4,50%

34200 Equipaments i recerca per a l'esport 12.776.255,04 8,80%
342 Instal·lacions esportives 12.776.255,04 8,80%

34 Esport 19.301.417,96 13,30%
46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar 573.078,54 0,39%

463 Recerca científica, tècnica i aplicada 573.078,54 0,39%
46 Recerca, desenvolupament i innovació 573.078,54 0,39%
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Taula 7. Polítiques de despesa de l’objectiu estratègic 3
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Dins l’àmbit educatiu, trobem també un nou projecte estratègic per a aquest mandat, 
«Connectem les persones amb el seu temps educatiu», que té l’objectiu de construir 
projectes educatius locals que connectin els centres educatius, les entitats i els recursos 
de l’entorn per a la millora de l’èxit educatiu, d’acord amb el model d’educació a temps 
complet. 

A més, hi ha tres línies d’actuació previstes per a aquest mandat en el camp educatiu: 
el reforç de l’acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei 
d’Educació de Catalunya per a garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada 
a l’entorn; la voluntat d’augmentar l’èxit educatiu amb serveis educatius bàsics orientats 
a les persones, des de l’adaptació a l’especifi citat local, i la consolidació de polítiques i 
programes per a garantir itineraris personals i transicions educatives al llarg de la vida. 

Algunes de les actuacions que es preveuen desenvolupar durant l’exercici en el marc 
d’aquestes línies consisteixen en estudis i assessoraments de planifi cació educativa, en 
projectes i recursos per a la creació i el manteniment d’equipaments educatius, el suport 
tècnic i econòmic a la gestió, i el funcionament de centres educatius municipals. També 
són importants els recursos destinats al Programa complementari de transicions educa-
tives i a la prestació del servei de transport escolar no obligatori. 

També és rellevant en aquesta legislatura el projecte estratègic «Connectem la població 
amb la pràctica esportiva per a incidir en el vessant saludable, educador i integrador». 
Aquest projecte consisteix a fomentar els hàbits saludables, l’educació i la integració de 
la població mitjançant la dinamització de l’esport als municipis. Les accions per aconse-
guir-ho aniran en la direcció de donar suport a activitats esportives amb marcat caràcter 
integrador i educador, mitjançant la consolidació d’una xarxa d’equipaments esportius 
locals. Aquests objectius es recullen en els dos subprogrames pressupostaris vinculats 
a l’àmbit esportiu.

Els tres àmbits estratègics que es volen treballar en el camp de l’esport municipal són 
la millora de la qualitat en la prestació dels serveis esportius locals; la dinamització de 
l’esport per a tothom incidint en el vessant saludable, integrador, educador i recreatiu, i 
el suport a les polítiques esportives locals de proximitat que afavoreixin el desenvolupa-
ment del territori.

Els objectius previstos per al 2019 pretenen facilitar el suport econòmic necessari per 
a la realització d’activitats esportives i prioritzar les de caràcter popular i integrador. 
També s’ha tingut en compte la millora de l’organització d’activitats esportives locals, 
principalment en els àmbits de la planifi cació, la seguretat i el patrocini, així com el su-
port material a la dinamització de les activitats esportives locals. 

21



La concreció d’aquests objectius es materialitza en el suport tècnic en matèria de se-
guretat i patrocini, viabilitat i repercussió econòmica dels esdeveniments esportius; el 
préstec de material esportiu, lúdic i recreatiu; el suport econòmic tant en l’organització 
d’activitats esportives de caràcter popular i de participació oberta, com en l’atorgament 
de beques per a afavorir l’accés i el manteniment de la pràctica esportiva a persones en 
situació de vulnerabilitat social. També es materialitza en el suport a la xarxa d’equipa-
ments esportius locals, que prioritza la reforma i condicionament de les instaŀlacions, i 
també la millora de la seguretat, la gestió, el manteniment i l’efi ciència energètica. 

Finalment, cal fer esment al suport canalitzat a través del Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals. Amb aquest programa de suport econòmic i de 
caràcter transversal confi gurat per 5 línies de suport concretes, es pretén contribuir al 
sosteniment de les despeses derivades de les obres i/o actuacions amb la fi nalitat de 
millorar la seguretat, el confort i l’accessibilitat dels equipaments locals i d’afavorir l’efi ci-
ència i l’estalvi energètics. Les línies de suport van adreçades a equipaments culturals, 
bibliotecaris, educatius i esportius, i també als mercats municipals. Té una cinquena 
línia que fa referència als edifi cis singulars i als elements patrimonials.

El desenvolupament de l’objectiu 4 de foment de les polítiques socials orientades a 
la cohesió i la reducció de les desigualtats s’articula mitjançant quinze LAM, vincula-
des principalment amb polítiques de protecció i promoció social, salut pública i consum.

Aquestes polítiques es troben refl ectides en 7 subprogrames pressupostaris que repre-
senten un total de 99,28 milions d’euros. Hi tenen un pes rellevant els programes des-
tinats als serveis socials i de promoció social, especialment els que fan referència al 
suport als serveis socials municipals. 

Objectiu 
estratègic 4

42,88 M€

82,36 M€

19,30 M€

32 Educació

33 Cultura

34 Esport

46 Recerca, desenvolupament i innovació

Gràfi c 4. Polítiques de despesa de l’objectiu estratègic 3 
0,57 M€
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Dins d’aquest objectiu, s’articula el projecte estratègic «Connectem la ciutadania amb 
l’educació, la cultura i la cohesió social, com a pilars bàsics de l’estat de benestar». 
Aquest projecte recull la consignació del Programa complementari per a la garantia del 
benestar social, que, juntament amb els recursos destinats als serveis i equipaments 
culturals i educatius, confi guren els eixos vertebradors de la cohesió social, el creixe-
ment personal i la participació ciutadana. I també vol donar resposta al progressiu em-
pobriment de moltes persones i famílies, i a l’increment del risc d’exclusió social, que, 
juntament amb les polítiques de foment de l’ocupació han de permetre la cobertura de 
les necessitats bàsiques. 

Aquest projecte es troba refl ectit en un dels dos blocs que confi guren les polítiques de 
benestar social, el del suport als serveis socials bàsics. Aquest suport és principalment 
de tipus econòmic, per a ajudar els ens locals en el desenvolupament de les seves com-
petències; però també és de caràcter tècnic en el vessant de la planifi cació, organització 
i gestió dels serveis. Les accions pressupostades per al 2019 van en la línia de potenciar 
els plans d’inclusió social i de lluita contra la pobresa, i de proporcionar assessorament 
i orientació jurídica als usuaris. En aquest sentit, es vol reduir el nombre de desnona-
ments, impulsar actuacions per a reduir els efectes de la pobresa energètica a les llars i 
impulsar la inserció sociolaboral de determinats coŀlectius.

L’altre bloc  —el suport a famílies, gent gran i atenció a la dependència— té uns objectius 
específi cs que fan referència a prevenir, detectar i atendre determinades problemàtiques 
d’aquests coŀlectius, promoure l’envelliment actiu de les persones grans i facilitar que 
les persones amb manca d’autonomia i/o en situació de dependència puguin viure a 
casa seva amb qualitat de vida; sense deixar de banda les necessitats de cuidadors i 
cuidadores. En aquesta línia, es troben refl ectits en el pressupost programes molt con-
crets com el d’arranjament d’habitatges per a persones grans, el programa «Els serveis 
socials, més a prop», amb grups de suport emocional i ajuda mútua, i el Servei Local de 
Teleassistència. 

23100 Suport als serveis socials municipals 38.816.129,58 39,10%
23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència 13.997.672,62 14,10%
23102 Centres residencials d'estades temporals 18.393.232,56 18,53%
23110 Igualtat i ciutadania 10.848.880,34 10,93%
23111 Escola de la dona 2.711.402,78 2,73%

231 Assistència social primària 84.767.317,88 85,38%
23 Serveis socials i promoció social 84.767.317,88 85,38%

31100 Salut pública 10.497.259,34 10,57%
311 Protecció de la salubritat pública 10.497.259,34 10,57%

31 Sanitat 10.497.259,34 10,57%
49300 Polítiques de consum 4.018.558,82 4,05%

493 Protecció de consumidors i usuaris 4.018.558,82 4,05%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 4.018.558,82 4,05%
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«Connectem la població amb el servei de teleassistència» és un dels tretze projectes 
estratègics específi cs defi nits al Pla d’actuació de mandat d’aquesta legislatura i té com 
a objectiu assegurar que tothom pugui viure a casa seva en condicions d’autonomia, 
benestar i seguretat. Concretament, aquest projecte facilita que les persones en situació 
de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència puguin romandre a casa, amb 
la seguretat, tranquil·litat i acompanyament les 24 hores del dia, cada dia de l’any.

Els recursos destinats als centres residencials d’estades temporals i al Programa RES-
PIR, per a persones grans amb dependència i persones amb discapacitat inteŀlectual, 
tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les famílies cuidadores de persones 
amb dependència. De fet, aquesta és una línia estratègica específi ca dins de les políti-
ques corporatives que es volen dur a terme. 

Els recursos destinats a polítiques d’acció comunitària, participació ciutadana, igualtat i 
joventut estan refl ectits en cinc LAM que es volen desenvolupar durant aquest mandat. 
La convivència, el respecte de la diversitat i els drets fonamentals de les persones és 
una d’aquestes línies, així com el foment de la participació ciutadana i el govern local. 
La traducció d’aquests objectius i línies en accions concretes es plasma en recursos 
adreçats a desenvolupar plans locals en aquesta matèria, a continuar el Programa de 
mediació ciutadana, i a fomentar tant la participació ciutadana com l’associacionisme, la 
dinamització d’entitats i la participació 2.0.

La transversalitat de gènere i la no-discriminació, i el suport municipal per a l’erradica-
ció de la violència masclista i el reforç dels recursos d’atenció i recuperació són línies 
estratègiques vinculades a garantir la igualtat. Per a fer realitat aquest objectiu, s’han 
destinat recursos específi cs de prevenció de la violència masclista. Continua present, 
com cada any, l’activitat duta a terme per l’Escola de la Dona, la qual ofereix un progra-
ma de formació i participació que vol, d’una banda, potenciar l’ocupació i l’emprenedoria 
i, de l’altra, esdevenir un espai de referència per a la formació en matèria d’igualtat i 
de les polítiques d’atenció a les persones. En matèria de joventut, es pretén afavorir la 
transversalitat de les polítiques de joventut, autonomia i esperit emprenedor. Per això, 
està previst desenvolupar el Programa FEM TEC, per a generar espais d’apoderament 
per a la joventut.

Les polítiques de consum tenen com a fi nalitat donar suport als ens locals en l’exercici 
de les seves competències en aquesta matèria, donar suport als ens locals amb servei 
propi de consum, i gestionar i promoure la mediació en les relacions de consum. En 
aquest sentit, el suport directe anirà destinat als ajuntaments sense serveis de defensa 
de consumidors, al suport econòmic a ajuntaments amb servei propi de defensa de 
consumidors, a campanyes d’inspecció de consum de caràcter informatiu i a accions de 
sensibilització a través d’activitats educatives. 
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La promoció i la protecció de la salut són dos dels àmbits de la salut pública en els quals 
es treballa. Pel que fa al primer, l’objectiu és millorar la salut de les persones i fomentar 
estils de vida saludables, promocionar accions integrades en matèria de salut mental i 
de prevenció de les addiccions, i dissenyar i executar accions per a reduir el consum 
d’alcohol entre els adolescents. En relació amb el segon, l’objectiu és fomentar la sa-
lut de les persones en els àmbits de la seguretat alimentària i de la sanitat ambiental. 
Aquest últim, basat en el control en piscines i establiments de tatuatges i pírcings, en 
la prevenció de la legioneŀlosi o en el control de mosquits i d’altres plagues, i en altres 
factors relacionats amb el medi ambient. En l’àmbit més tècnic, les actuacions també 
van dirigides a obtenir informació sobre salut pública local i a posar-la a l’abast dels 
ajuntaments per a defi nir plans de salut i potenciar les accions relacionades amb la 
transversalitat de les polítiques de salut. 

Amb l’objectiu 5 es vol consolidar una Administració pública, transparent i profes-
sional al servei dels governs locals i de la ciutadania. Aquest objectiu està format 
per línies estratègiques i polítiques de despesa relacionades amb el funcionament intern 
de la corporació, des de diferents vessants. Per tant, l’efi càcia i l’efi ciència han de ser-hi 
presents per a millorar la gestió de la institució, ja que, tot i que de manera més indirecta, 
també estan al servei de la ciutadania. 

En termes generals, es tracta de vint-i-dues LAM relacionades amb la gestió dels re-
cursos humans de la corporació, la gestió logística i d’edifi cis i recintes corporatius, i la 
seguretat. A més, es troben refl ectits, dins del Pla de govern, la millora del funcionament 
intern de l’organització i l’aplicació de la responsabilitat social corporativa, les despeses 
relatives a publicacions i comunicació, la gestió dels recursos econòmics i fi nancers, el 

Gràfi c 5. Polítiques de despesa de l’objectiu estratègic 4
 

84,77 M€

10,50 M€

4,02 M€

23 Serveis socials i promoció social

31 Sanitat

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Objectiu 
estratègic 5
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suport a la gestió dels òrgans de govern, la transparència, i fi nalment, l’assessorament 
legal i la defensa de la Diputació de Barcelona. 

En termes pressupostaris, suposa 127,06 milions d’euros, distribuïts entre 17 subpro-
grames, entre els quals tenen un pes rellevant els vinculats amb el funcionament de 
l’Administració general.

Dins dels projectes estratègics defi nits per a aquest mandat, «Connectar el món local 
amb la transparència, el bon govern, la innovació democràtica i l’accés a la informació», 
vinculat a aquest objectiu estratègic, pretén consolidar una Administració pública, trans-
parent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania. El projecte consis-
teix a vertebrar una xarxa de governs locals transparents que, a partir del lideratge de 
la Diputació i la cooperació i assistència que ofereix a ajuntaments i consells comarcals 
per a garantir el desplegament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern, esdevingui una referència de govern obert a escala 
europea en el vessant de la transparència. Els recursos assignats volen contribuir a 
dirigir la Diputació cap a la sostenibilitat a través de l’impuls i el desenvolupament del 
Pla d’optimització de recursos, aprofi tant sinergies i augmentant la qualitat dels serveis 
interns prestats. 

21100 Pensions 100.000,00 0,08%
211 Pensions 100.000,00 0,08%

21 Pensions 100.000,00 0,08%
22100 Prestacions socials als empleats 3.749.165,00 2,95%

221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3.749.165,00 2,95%
22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3.749.165,00 2,95%

91200 Suport als òrgans de govern 17.699.602,60 13,93%
912 Òrgans de govern 17.699.602,60 13,93%

91 Òrgans de govern 17.699.602,60 13,93%
92000 Secretaria general 5.223.109,36 4,11%
92010 Gestió del personal de la corporació 9.527.190,80 7,50%
92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1 19.625.171,69 15,45%
92020 Logística corporativa 17.807.044,56 14,01%
92021 Seguretat corporativa 3.591.323,88 2,83%
92030 Administració de recursos interns i contractació 2.312.901,62 1,82%
92040 Responsabilitat social i publicacions oficials 2.432.696,04 1,91%
92050 Comunicació i publicacions 8.220.577,78 6,47%
92041 Innovació digital 1.110.155,71 0,87%

920 Administració general 69.850.171,44 54,97%
92 Serveis de caràcter general 69.850.171,44 54,97%

93100 Administració financera 12.714.324,86 10,01%
931 Política econòmica i fiscal 12.714.324,86 10,01%

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes 19.587.036,64 15,42%
93312 Gestió del recinte de Llars Mundet 1.505.232,80 1,18%
93313 Gestió del recinte de la Maternitat 706.210,08 0,56%
93314 Gestió del recinte de Torribera 1.149.833,20 0,90%

933 Gestió del patrimoni 22.948.312,72 18,06%
93 Administració financera i tributària 35.662.637,58 28,07%
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En el cas concret de la gestió dels edifi cis i recintes corporatius, es potencia incrementar 
la seguretat i l’efi ciència energètica dels edifi cis, reduint els consums i remodelant els 
espais propis, per a adaptar-los a les necessitats corporatives. 

Pel que fa als recursos humans, les actuacions van dirigides a orientar els serveis envers 
l’empleat, posant-lo al centre dels serveis prestats en l’àmbit de l’administració de per-
sonal. Es vol consolidar un model de gestió de les persones focalitzat en el compromís, 
la implicació i la motivació, que aprofi ti el seu talent i potencial per a assolir els objectius 
de la Diputació de Barcelona. Pel que fa a la formació, l’objectiu és dissenyar i innovar 
en la creació i el desenvolupament d’eines i recursos formatius adaptats a les demandes 
de les àrees que els donin cobertura en les necessitats organitzatives. Així mateix, els 
itineraris formatius dels perfi ls professionals de cadascuna de les àrees s’adeqüen a les 
necessitats organitzatives per a una prestació de serveis de qualitat. 

La consolidació del sistema de gestió de la responsabilitat social, la millora i el man-
teniment del Portal de transparència i la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
formen part, a més, dels objectius del pressupost, incloent-hi la modernització amb l’im-
puls del govern digital dels ens locals i la defi nició i el desenvolupament de projectes 
d’assistència, d’abast sectorial i corporatiu. 

Dins d’aquest objectiu s’aborden també les línies relacionades amb el control de la lega-
litat, l’efi càcia i l’efi ciència en la gestió dels recursos econòmics, juntament amb l’asses-
sorament legal i la defensa judicial, tant de la mateixa corporació com dels organismes 
autònoms i ens consorciats, i les funcions de fe pública, arxiu i gestió documental. 

Les necessitats locals a què es vol donar resposta fan necessari disposar d’una pla-
nifi cació institucional estratègica, acompanyada d’un seguiment i d’una avaluació dels 
resultats que permetin avançar cap a la millora contínua.

Finalment, en matèria de comunicació es preveu executar el Pla de comunicació, els 
objectius del qual són prioritzar els formats digitals en la difusió de la institució; promoure 
i acompanyar edicions i exposicions per a respondre a la voluntat divulgativa de l’acció 
institucional i a la difusió de fets o personatges vinculats a la Diputació o al món local; 
ampliar la presència a les xarxes socials, incrementant la interactivitat en els perfi ls exis-
tents (Twitter, Facebook, YouTube i Instagram), i posar en funcionament altres eines de 
comunicació digital. 
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L’objectiu 6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una 
Administració que tingui garantides l’autonomia i la sufi ciència fi nancera. Aquest 
és el darrer objectiu del Pla d’actuació del mandat i conté vint-i-una LAM. Es tracta de 
línies que responen a un mateix objectiu, des de vessants força diferents, ja que té un 
marc d’actuació que fa referència a l’assistència i el suport local en temes de caire eco-
nòmic i fi nancer, de gestió dels recursos humans, tecnològics i jurídics.

Hi ha dos projectes estratègics vinculats amb aquest darrer objectiu. D’una banda, una 
part del projecte estratègic «Connectem amb el procés de construcció d’un país nou», 
que fa referència al desenvolupament de les accions necessàries a fi  de contribuir ac-
tivament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui 
garantides l’autonomia i la sufi ciència fi nancera, en coordinació amb el Parlament i el 
Govern de Catalunya. És un projecte que té com a fi nalitat la consolidació dels instru-
ments destinats a garantir la sufi ciència econòmica i fi nancera mitjançant l’accés al crèdit 
dels governs locals: el Programa de la caixa de crèdit, el Programa de crèdit local i el Pla 
d’operacions de tresoreria per a consells comarcals. 

El 2019 es posa en marxa una nova línia de suport municipal en el marc de les funcions 
de cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona. Aquesta línia va adreçada 
a fi nançar els ens locals seleccionats pels “Eixos prioritaris 4 i 6” del Programa operatiu 
FEDER 2014-2020 i els projectes d’especialització i competitivitat territorial. L’objectiu és 
dotar d’un suport complementari als ajuts FEDER que contribueixi a fomentar l’equilibri 
territorial, l’efi ciència i el treball en partenariat entre els ens locals de la demarcació. El 
2019 també es manté el Programa complementari de suport integral al desenvolupament 
local engegat el 2018 i destinat a les inversions en la vertebració del territori.

Objectiu 
estratègic 6

Gràfi c 6. Polítiques de despesa de l’objectiu estratègic 5
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El Pla recull també el projecte estratègic específi c «Connectar la tecnologia amb les per-
sones» dins del qual es parla de desplegar projectes de ciutat intel·ligent a tots els mu-
nicipis per a garantir la modernització administrativa, la igualtat d’oportunitats en l’accés 
als serveis públics i el reequilibri territorial. En la línia d’altres serveis TIC, que la Diputa-
ció de Barcelona proporciona als ajuntaments des de fa anys, es planteja la necessitat 
de posar a disposició dels municipis una plataforma capaç d’integrar i processar dades 
de diferents orígens i distribuir-les cap a aplicacions de gestió o informació públiques. 
La Diputació, com a entitat supramunicipal, treballa per l’equitat en l’accés a sistemes 
avançats de gestió de la informació a tots els municipis i pel progrés en la construcció 
d’una smart region o regió intel·ligent. 

En l’àmbit de polítiques, els recursos pressupostaris estan distribuïts en 9 subprogrames 
pressupostaris dins dels quals tenen un pes important els relacionats amb el suport al 
fi nançament i a la solvència econòmica i el de les tecnologies de la informació en l’àmbit 
municipal.

Pel que fa als programes de suport al fi nançament i a la solvència econòmica, estan 
destinats a facilitar l’accés al crèdit i a reduir els costos fi nancers als ens locals. Principal-
ment, aquest suport s’articula a través del Programa de crèdit local i el Programa caixa 
de crèdit, ambdós molt consolidats al llarg dels anys. També es continua proporcionant 
liquiditat als consells comarcals mitjançant operacions de tresoreria i es facilita suport 
econòmic als ajuntaments en el marc de la línia de solvència fi nancera del  Pla Xarxa de 
Governs Locals. 

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal 32.911.771,02 30,62%
491 Societat de la informació 32.911.771,02 30,62%

49 Altres actuacions de caràcter econòmic 32.911.771,02 30,62%
92061 Estratègia internacional i Cooperació Europea 3.022.067,62 2,81%

920 Administració general 3.022.067,62 2,81%
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general 9.701.837,76 9,03%

922 Coord. i organit. institucional de les ent. locals 9.701.837,76 9,03%
92400 Cooperació al desenvolupament 5.014.269,72 4,66%

924 Participació ciutadana 5.014.269,72 4,66%
92600 Gestió de recursos informàtics interns 17.486.949,06 16,27%

926 Comunicacions internes 17.486.949,06 16,27%
92 Serveis de caràcter general 35.225.124,16 32,77%

93101 Assistència integral govern local. Adm. financera 1.833.763,18 1,71%
931 Política econòmica i fiscal 1.833.763,18 1,71%

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes 6.642.826,24 6,18%
933 Gestió del patrimoni 6.642.826,24 6,18%

93 Administració financera i tributària 8.476.589,42 7,89%
94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat 1.623.000,00 1,51%

941 Transferències a comunitats autònomes 1.623.000,00 1,51%
94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica 29.260.594,54 27,22%

942 Transferències a entitats locals territorials 29.260.594,54 27,22%
94 Transferències a altres administracions públiques 30.883.594,54 28,73%

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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L’acció internacional de la Diputació de Barcelona es troba refl ectida pressupostària-
ment, d’una banda, a través de les polítiques de cooperació al desenvolupament, a les 
quals es destinen el 0,7% dels ingressos corrents de la corporació, i de l’altra, amb els 
recursos específi cs en matèria d’estratègia internacional i cooperació europea, a fi  de 
posicionar els ens locals en el procés d’elaboració de la legislació de la Unió Europea, 
cooperar amb els ajuntaments per impulsar projectes municipals estratègics, mitjançant 
la recerca de fons comunitaris, i participar en xarxes transnacionals i de recerca de socis 
europeus. 

En el camp de les tecnologies de la informació per al pressupost de 2019, es destinen 
recursos encaminats a impulsar el paradigma de les ciutats inteŀligents, a proposar 
solucions digitals als ens locals i a garantir el compliment de la normativa en protecció 
de dades. També estan presents les infraestructures, els serveis bàsics de correu, els 
ordinadors, la wifi  pública i les accions per al desplegament de la banda ampla.

Un altre bloc de suport als ajuntaments és l’assistència fi nancera i la integral al govern lo-
cal. D’una banda, l’assistència fi nancera, que fa referència al suport tècnic en els àmbits 
comptable, econòmic i fi nancer, que dona assessorament i formació per tal que els ens 
locals puguin complir els requeriments de la normativa pressupostària i fi nancera, i poda 
al seu abast les eines necessàries per complir les obligacions de subministrament d’in-
formació a l’Administració de l’Estat i autonòmica. D’altra banda, l’assistència integral, 
més de tipus general, que abasta els diferents àmbits de funcionament intern dels ens 
locals. Aquesta assistència es troba pressupostàriament refl ectida a través del suport en 
el desenvolupament de polítiques per a la millora de la gestió dels serveis públics i en 
les accions locals per acomplir la legislació vigent. Formen part també d’aquest bloc la 
facilitació d’eines d’informació i anàlisi, com el Servei d’Informació Econòmic Municipal 
o la creació de grups per intercanviar experiències i bones pràctiques, a fi  de millorar la 
gestió dels serveis municipals mitjançant els cercles de comparació intermunicipal. 

L’assistència en formació consisteix a desenvolupar i dissenyar recursos formatius adap-
tats a les demandes dels ens locals, i capacitar, assessorar i acompanyar els interlocu-
tors de formació dels ens locals perquè impulsin una política formativa alineada amb les 
seves línies estratègiques. En l’àmbit de l’organització municipal, el suport local es con-
creta en múltiples aspectes: gestió dels recursos humans, estudis organitzatius, padrons 
municipals, prevenció de riscos laborals, consultoria i confecció de nòmines, assesso-
rament jurídic especialitzat en la gestió dels recursos humans i assessorament legal i 
defensa judicials dels ens locals, així com suport en funcions de secretaria als municipis. 
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Per a obtenir una informació més detallada de l’activitat de la Diputació de Barcelona, 
s’adjunta a aquest document una relació de les línies estratègiques concretes que con-
fi guren els objectius estratègics comentats, així com la previsió per al 2019 dels indica-
dors clau associats a aquestes línies.

També formen part d’aquesta memòria les fi txes d’objectius dels subprogrames pressu-
postaris de la corporació i les dels seus ens instrumentals.

Gràfi c 7. Polítiques de despesa de l’objectiu estratègic 6 

32,91 M€

35,23 M€

8,48 M€

30,88 M€

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

92 Serveis de caràcter general

93 Administració financera i tributària

94 Transferències a altres administracions públiques

31





Subprogrames per objectiu 
estratègic i línies d'actuació 
del mandat





Pressupost 2019 - Pla d'actuació del mandat 2016-2019
Subprogrames per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible .

. 1.1. Patrimoni arquitectònic local .

. 33310 Palau Güell .

. 33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic .

. 1.2. Millora de les infraestructures urbanes de subministrament: aigua, enllumenat i sanejament .

. 15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans .

. 1.3. Millora dels equipaments públics i dels espais urbans .

. 15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans .

. 1.4. Gestió cartogràfica i SIG local .

. 49200 Gestió cartogràfica local .

. 1.5. Acció territorial i desenvolupament d'equipaments públics sostenibles .

. 17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits .

. 17231 Infraestructures parcs i espais fluvials .

. 1.6. Suport, anàlisi i planificació per a la protecció dels espais lliures .

. 17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits .

. 17231 Infraestructures parcs i espais fluvials .

. 1.7. Prevenció d'incendis forestals i valorització dels boscos .

. 17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis .

. 41400 Desenvolupament rural .

. 4140A BCN SMART RURAL .

. 1.8. Gestió sostenible dels espais naturals protegits .

. 17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits .

. 17231 Infraestructures parcs i espais fluvials .

. 17232 Gestió espai natural Sant Miquel del Fai .

. 1723B LIFE Tritó Montseny .
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Pressupost 2019 - Pla d'actuació del mandat 2016-2019
Subprogrames per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 1.9. Urbanisme, activitats i activació dels espais buits .

. 15100 Gestió urbana i territorial .

. 1.10. Polítiques en matèria d'habitatge .

. 15100 Gestió urbana i territorial .

. 1.11. Conservació i explotació de la xarxa local de carreteres .

. 45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres .

. 1.12. Millora de la xarxa local de carreteres .

. 45301 Millora de la xarxa local de carreteres .

. 1.13. Planificació viària de la xarxa local de carreteres .

. 45301 Millora de la xarxa local de carreteres .

. 1.14. Vialitat municipal interurbana .

. 45302 Vialitat local .

. 1.15. Mobilitat urbana sostenible i segura .

. 45302 Vialitat local .

. 1.16. Avaluació i gestió ambiental .

. 17220 Avaluació i gestió ambiental .

. 1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat .

. 17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat .

. 1721A LIFE CLINOMICS .

. 1721B FEDER-BIOMASSA .

. 1.18. Educació i promoció ambiental .

. 17221 Sensibilització i divulgació ambiental .

. 1.19. Pla Xarxa de Governs Locals .

. 94210 Concertació local .

. 1.20.  Suport al petit municipi .

1.9. 
Urban
isme, 
acti

1.10. 
Polítiq
ues 
en

1.11. 
Cons
ervaci
ó i

1.12. 
Millor
a de 
la x

1.13. 
Planifi
cació 
viàri

1.14. 
Vialita
t 
mu

1.15. 
Mobili
tat 
urb

1.16. 
Avalu
ació i 
ges

1.17. 
Canvi 
climàt
ic i

1.18. 
Educ
ació i 
pro

1.19. 
Pla 
Xarxa 
de

1.20.  
Supor
t al 
peti

15
10
0

15
10
0

45
30
0

45
30
1

45
30
1

45
30
2

45
30
2

17
22
0

17
21
0
17
21
A
17
21
B

17
22
1

94
21
0

 Objectiu estratègic
      Línia d'actuació
          Subprograma

36



Pressupost 2019 - Pla d'actuació del mandat 2016-2019
Subprogrames per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 94210 Concertació local .

. 4390P Patronat d'Apostes .

94
21
0
43
90
P

 Objectiu estratègic
      Línia d'actuació
          Subprograma

37



Pressupost 2019 - Pla d'actuació del mandat 2016-2019
Subprogrames per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació .

. 2.1. Sensibilització de la ciutadania respecte als valors del comerç de proximitat i dels mercats .

. 43100 Comerç urbà .

. 43120 Mercats i fires locals .

. 2.2. Consolidació de la competitivitat del teixit comercial i de serveis de la demarcació de Barcelona .

. 43100 Comerç urbà .

. 2.3. Consolidar la competitivitat dels mercats i les fires locals .

. 43120 Mercats i fires locals .

. 2.4. Impulsar i dinamitzar el sistema públic local d'ocupació de la demarcació de Barcelona .

. 24100 Suport al mercat de treball local .

. 2.5. Estratègies de desenvolupament econòmic local .

. 43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic .

. 2.6. Polítiques de suport a emprenedors i empreses .

. 43300 Suport al teixit productiu .

. 2.7. Promoció turística .

. 43200 Promoció turística .

. 2.8. Gestió turística territorial .

. 43201 Gestió turística territorial .

. 2.9. Coneixement i innovació turística .

. 43200 Promoció turística .

. 43201 Gestió turística territorial .

. 2.10. Internacionalització de projectes turístics locals .

. 43200 Promoció turística .

. 43201 Gestió turística territorial .

. 2.11. Vies Blaves Barcelona .
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Pressupost 2019 - Pla d'actuació del mandat 2016-2019
Subprogrames per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 43200 Promoció turística .

. 43201 Gestió turística territorial .
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Pressupost 2019 - Pla d'actuació del mandat 2016-2019
Subprogrames per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés .

. 3.1. Sistema de lectura pública .

. 33210 Sistema regional de lectura pública .

. 3.2. Projecció, foment i innovació en l'àmbit cultural .

. 33400 Desenvolupament cultural local .

. 3200P Organisme Autònom Institut del Teatre .

. 3.3. Estudi, anàlisi i avaluació de les polítiques culturals locals .

. 33400 Desenvolupament cultural local .

. 3.4. Foment i difusió del patrimoni cultural local: museus, patrimoni cultural moble, arxius i patrimoni  
documental local .

. 33220 Arxius municipals i patrimoni documental local .

. 33300 Museus i patrimoni cultural moble .

. 3.5. Suport a les polítiques locals de difusió artística .

. 33410 Suport a la difusió artística als municipis .

. 3.6. Reforçar l'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de  
Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a l'entorn .

. 32000 Polítiques educatives locals .

. 32400 Serveis traspassats d'educació .

. 46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar .

. 3.7. Augmentar l'èxit educatiu amb serveis educatius bàsics orientats a les persones des de l'adaptació  
a l'especificitat local .

. 32000 Polítiques educatives locals .

. 3.8. Consolidar polítiques i programes per garantir itineraris personals i transicions educatives al llarg  
de la vida .

. 32000 Polítiques educatives locals .

. 3.9. Millora de la qualitat en la prestació dels serveis esportius locals .

. 34100 Dinamització de l'esport als municipis .

. 34200 Equipaments i recerca per a l'esport .

. 3.10. Dinamització de l'esport per a tothom incidint en el vessant saludable, integrador, educador i  
recreatiu .
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Subprogrames per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 34100 Dinamització de l'esport als municipis .

. 3.11. Suport a les polítiques esportives locals de proximitat que afavoreixen el desenvolupament del  
territori .

. 34100 Dinamització de l'esport als municipis .

. 34200 Equipaments i recerca per a l'esport .
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Pressupost 2019 - Pla d'actuació del mandat 2016-2019
Subprogrames per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats .

. 4.1. Serveis bàsics d'atenció social .

. 23100 Suport als serveis socials municipals .

. 4.2. Inclusió social i lluita contra la pobresa .

. 23100 Suport als serveis socials municipals .

. 4.3. Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències .

. 23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència .

. 4.4. Serveis socials d'atenció domiciliària .

. 23100 Suport als serveis socials municipals .

. 23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència .

. 4.5. Persones grans, en situació de dependència o discapacitat, i famílies cuidadores .

. 23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència .

. 4.6. Convivència, respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones .

. 23110 Igualtat i ciutadania .

. 4.7. Foment de la participació ciutadana i el govern obert .

. 23110 Igualtat i ciutadania .

. 4.8. Transversalitat de gènere i no discriminació .

. 23110 Igualtat i ciutadania .

. 23111 Escola de la dona .

. 4.9.  Donar suport als municipis per a l'eradicació de la violència masclista i reforçar els recursos  
d'atenció i recuperació .

. 23110 Igualtat i ciutadania .

. 4.10. Transversalitat de les polítiques de joventut, autonomia i esperit emprenedor .

. 23110 Igualtat i ciutadania .

. 4.11. Centres residencials d'estades temporals i programa Respir per a persones grans amb  
dependència i persones amb discapacitat intel·lectual .

. 23102 Centres residencials d'estades temporals .
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. 4.12. Centres residencials d'estades temporals - Servei d'atenció a urgències de la vellesa .

. 23102 Centres residencials d'estades temporals .

. 4.13. Polítiques locals de consum .

. 49300 Polítiques de consum .

. 4.14. Promoció de la salut .

. 31100 Salut pública .

. 4.15. Protecció de la salut .

. 31100 Salut pública .
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. 5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la  
ciutadania .

. 5.1. Prestació de serveis interns i finalistes amb criteris de sostenibilitat i eficiència als diferents  
departaments de la Diputació de Barcelona .

. 92020 Logística corporativa .

. 5.2. Manteniment, millora i adequació a nous usos dels edificis corporatius .

. 93310 Projectes, obres i manteniment de recintes .

. 93312 Gestió del recinte de Llars Mundet .

. 93313 Gestió del recinte de la Maternitat .

. 93314 Gestió del recinte de Torribera .

. 5.3. Dissenyar i impulsar estructures organitzatives intel·ligents i d'alt rendiment, adaptades i  
sensibles a les necessitats del món local i dels ciutadans, i ajustades quant a costos .

. 21100 Pensions .

. 92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1 .

.
5.4. Consolidar un model de gestió de les persones focalitzat en el compromís, la implicació i la  
motivació, que aprofiti tot el seu talent i potencial per a assolir els objectius de la Diputació de  
Barcelona

.

. 21100 Pensions .

. 92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1 .

. 5.5. Orientar els serveis de recursos humans envers l'empleat, posant-lo al centre dels serveis prestats  
en l'àmbit de l'administració del personal .

. 21100 Pensions .

. 92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1 .

. 5.6. Establir un marc de negociació col·lectiva que afavoreixi el diàleg i la participació en l'àmbit dels  
recursos humans .

. 22100 Prestacions socials als empleats .

. 5.7. Fomentar la coresponsabilitat de l'estructura directiva en la cultura de la prevenció i en la  
generació d'entorns de treball saludable .

. 92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1 .

. 5.8. Suport a la gestió dels òrgans de govern .

. 91200 Suport als òrgans de govern .

. 5.9. Transparència i bon govern .

. 91200 Suport als òrgans de govern .
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. 92041 Innovació digital .

. 5.10. Disseny i innovació en la creació i el desenvolupament d'eines i recursos formatius adaptats a les  
demandes de la corporació que donin cobertura a les seves necessitats organitzatives .

. 92010 Gestió del personal de la corporació .

.
5.11. Capacitació dels interlocutors de formació perquè impulsin una política de formació alineada amb  
les línies estratègiques de la corporació i reforç de la rendició de comptes de l'activitat realitzada en  
les àrees

.

. 92010 Gestió del personal de la corporació .

. 5.12. Millora organitzativa i qualitat .

. 92040 Responsabilitat social i publicacions oficials .

. 92041 Innovació digital .

. 5.13. Impuls de l'administració digital de la Diputació de Barcelona .

. 92041 Innovació digital .

. 5.14. Impuls del govern digital dels ens locals .

. 92041 Innovació digital .

. 5.15. Responsabilitat social corporativa .

. 92040 Responsabilitat social i publicacions oficials .

. 5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible .

. 33310 Palau Güell .

. 92021 Seguretat corporativa .

. 93312 Gestió del recinte de Llars Mundet .

. 93313 Gestió del recinte de la Maternitat .

. 93314 Gestió del recinte de Torribera .

. 5.17. Legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos econòmics .

. 92030 Administració de recursos interns i contractació .

. 93100 Administració financera .

. 5.18. Assessorament legal i defensa judicial de la Diputació i els seus organismes autònoms,  
consorcis i ens participats .

. 92000 Secretaria general .
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. 5.19. Fe pública i assessorament jurídic .

. 92000 Secretaria general .

. 5.20. Arxiu i gestió documental .

. 92000 Secretaria general .

. 5.21. Planificació, avaluació i millora contínua .

. 91200 Suport als òrgans de govern .

. 5.22. Comunicació .

. 92050 Comunicació i publicacions .
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. 6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que  
tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera .

. 6.1. Suport al finançament i a la solvència econòmica .

. 94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat .

. 94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica .

. 9320P Organisme de Gestió Tributària .

. 6.2. Portal d'Indicadors Econòmics i de Serveis (PIESL) .

. 93101 Assistència integral govern local. Adm. financera .

. 6.3. Cercles de comparació intermunicipal .

. 93101 Assistència integral govern local. Adm. financera .

. 6.4. Ús del patrimoni públic amb objectius socials .

. 93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes .

. 6.5. Suport als ajuntaments de més de 30.000 habitants en la gestió del patrimoni i la definició dels  
seus models de gestió patrimonial .

. 93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes .

. 6.6. Acció internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació .

. 92061 Estratègia internacional i Cooperació Europea .

. 92400 Cooperació al desenvolupament .

. 6.7. Assistència en l'àmbit de les ciutats i regions digitals i promoció d'estratègies municipals .

. 49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal .

. 6.8. Assistència en la planificació estratègica, l'administració digital i la regulació de les TIC als ens  
locals .

. 49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal .

. 6.9. Serveis gestionats d'infraestructura TIC .

. 49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal .

. 92600 Gestió de recursos informàtics interns .

. 6.10.  Desplegament de les telecomunicacions en banda ampla .

. 49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal .
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. 6.11. Sistemes d'informació al núvol DiBa .

. 49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal .

. 92600 Gestió de recursos informàtics interns .

. 6.12. Consolidació del model integral de formació de la corporació en els ens locals i atenció especial  
a la implantació de la totalitat de processos estratègics, de suport i operatius .

. 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general .

.
6.13. Capacitació dels responsables municipals de formació perquè impulsin una política de formació  
alineada amb les seves línies estratègiques i reforç del sistema d’informació de rendició de comptes  
de l’activitat realitzada en els ens locals

.

. 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general .

. 6.14. Disseny i innovació en la creació i el desenvolupament d’eines i recursos formatius adaptats
a les demandes dels ens locals que donin cobertura a les seves necessitats organitzatives .

. 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general .

. 6.15. Suport integral a l'organització municipal .

. 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general .

. 6.16. Assessorament jurídic especialitzat en la gestió de recursos humans .

. 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general .

. 6.17. Consultoria per a la gestió estratègica i presa de decisions en els ens locals .

. 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general .

. 6.18. Assessorament i ajut municipal en matèria de seguretat i civisme .

. 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general .

. 6.19. Assistència a la gestió econòmica i financera local .

. 93101 Assistència integral govern local. Adm. financera .

. 6.20. Assessorament legal i defensa judicial dels ens locals de la demarcació de Barcelona .

. 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general .

. 6.21. Suport i assistència per a les funcions de secretaria-intervenció als municipis .

. 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general .
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. Deute .

. Deute .

. 01110 Programa general del deute .
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. Imprevistos i funcions no classificades-Fons de contigència .

. Imprevistos i funcions no classificades-Fons de contigència .

. 92900 Imprevistos i funcions no classificades .
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. Tresoreria i bestreta ORGT .

. Tresoreria i bestreta ORGT .

. 93400 Tresoreria .
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Indicadors per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 1.  Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible .

. 1.1. Patrimoni arquitectònic local .

. 1.1.1 Nombre de plans especials de protecció redactats  (acumulat) 20 .

. 1.1.2 Nombre d'intervencions directes o amb ajuts en patrimoni arquitectònic (acumulat) 230 .

. 1.1.3 Nombre de visitants a monuments i assistents a formació (anual) 2.000 .

. 1.2. Millora de les infraestructures urbanes de subministrament: aigua, enllumenat i
sanejament .

. 1.2.1 Percentatge de municipis de < 20.000 habitants amb pla director de sanejament 67% .

. 1.2.2 Percentatge de municipis de < 20.000 habitants amb pla director d'abastament 75% .

. 1.2.3 Percentatge de municipis de < 20.000 habitants amb pla director d'enllumenat 55% .

. 1.3. Millora dels equipaments públics i dels espais urbans .

. 1.3.1 Nombre d'estudis i projectes de millora d'equipament i espai públic redactats 60 .

. 1.3.2 Percentatge de reducció d'emissions de CO2 en projectes d'equipaments 75% .

. 1.3.3 Nombre d'unitats de mobiliari sostenible lliurades als ajuntaments (acumulat) 9.265 .

. 1.4. Gestió cartogràfica i SIG local .

. 1.4.1 Percentatge de cartografies topogràfiques municipals actualitzades 80% .

. 1.4.2 Percentatge de municipis adherits a la Xarxa Local SITMUN amb mòduls de manteniment d'informació
geogràfica 90% .

. 1.5. Acció territorial i desenvolupament d'equipaments públics sostenibles .

. 1.5.1 Nombre de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 10 .

. 1.5.2 Nombre de controls de qualitat del servei de manteniment del Parc Fluvial del Besòs 12 .

. 1.6. Suport, anàlisi i planificació per a la protecció dels espais lliures .

. 1.6.1 Nombre de noves capes cartogràfiques d'informació 15 .

. 1.6.2 Nombre de municipis atesos en el recurs del catàleg (informes SNU) 10 .
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. 1.6.3 Nombre de municipis amb projectes de planificació i gestió en curs 70 .

. 1.7. Prevenció d'incendis forestals i valorització dels boscos .

. 1.7.1 Nombre d'hectàrees forestals treballades 2.000 .

. 1.7.2 Nombre de quilòmetres de pista treballats 2.500 .

. 1.7.3 Nombre d'hectàrees de franja de protecció obertes 316 .

. 1.8. Gestió sostenible dels espais naturals protegits .

. 1.8.1 Nombre d'informes previs perceptius emesos 1.300 .

. 1.8.2 Nombre d'ajuts econòmics atorgats 125 .

. 1.8.3 Nombre d'usuaris dels equipaments públics de la Xarxa de Parcs Naturals 500.000 .

. 1.9. Urbanisme, activitats i activació dels espais buits .

. 1.9.1 Percentatge de municipis de la demarcació de Barcelona que reben suport tècnic en matèria d'urbanisme 30% .

. 1.9.2 Percentatge anual de variació de les assistències acceptades en matèria d'activitats i protecció civil (base
2015) 55% .

. 1.9.3 Nombre de projectes en matèria d'activació d'espais buits implementats amb el suport de la Diputació de
Barcelona 80 .

. 1.10. Polítiques en matèria d'habitatge .

. 1.10.1 Percentatge d'intermediacions promogudes pel SIDH que finalitzen amb acord 50% .

. 1.10.2 Percentatge d'ens locals de més de 20.000 h. que reben suport mitjançant la Xarxa de Serveis Locals
d'Habitatge 95% .

. 1.10.3 Percentatge de variació dels recursos econòmics destinats al suport per a l'ampliació de l'oferta del parc
públic d'habitatge i de l'oferta d'habitatge assequible (base 2015) 115% .

. 1.11. Conservació i explotació de la xarxa local de carreteres .

. 1.11.1 Inversió anual (M€ / any) en actuacions de seguretat viària 3,13 .

. 1.11.2 Percentatge de renovació de capes de rodament: km anuals intervinguts / km totals 5% .

. 1.11.3 Percentatge d'autoritzacions atorgades en un termini no superior a tres mesos 75% .

. 1.12. Millora de la xarxa local de carreteres .

. 1.12.1 Nombre d'actuacions de millora 20 .

1.7. 
Prev
enció 
d'i

1.8. 
Gesti
ó 
so

1.9. 
Urba
nism
e

1.10. 
Políti
ques 
en

1.11. 
Cons
erva
ció

1.12. 
Millor
a de 
la

1.
6.
3 

1.
7.
1 
1.
7.
2 
1.
7.
3 

1.
8.
1 
1.
8.
2 
1.
8.
3 

1.
9.
1 
1.
9.
2 
1.
9.
3 

1.
1
0.
1.
1
0.
1.
1
0.

1.
11
.1 
1.
11
.2 
1.
11
.3 

1.
1
2.

 Objectiu estratègic
      Línia d'actuació
          Indicador clau

Previsió 2019

56



Pressupost 2019 - Pla d'actuació del mandat 2016-2019
Indicadors per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 1.12.2 M€ de millora de la seguretat viària dels trams urbans 3,5 .

. 1.12.3 Nombre d'actuacions d'itineraris per a vianants i ciclistes 20 .

. 1.13. Planificació viària de la xarxa local de carreteres .

. 1.13.1 Percentatge d'elaboració i tramitació del Pla zonal 100% .

. 1.13.2 Percentatge de redacció del Pla de millora de la xarxa de carreteres 70% .

. 1.14. Vialitat municipal interurbana .

. 1.14.1 Percentatge de municipis amb catàleg de camins lliurat a la Diputació de Barcelona 60% .

. 1.14.2 Percentatge de municipis amb investigació i ordenança de camins 16% .

. 1.14.3 Inversió en millora i manteniment de camins locals (M€/any) 2,8 .

. 1.15. Mobilitat urbana sostenible i segura .

. 1.15.1 Nombre de plans i estudis de mobilitat lliurats 29 .

. 1.15.2 Nombre de plans i estudis d'accessibilitat lliurats 8 .

. 1.15.3 Subvencions per a millores de seguretat viària (M€) 0,4 .

. 1.16. Avaluació i gestió ambiental .

. 1.16.1 Percentatge d'ens locals coberts amb intervencions d'avaluació ambiental segons els vectors de medi  
atmosfèric, camps electromagnètics, soroll i vibracions 30% .

. 1.16.2 Percentatge de mostres d'aigües de fonts naturals que superin els 50 mg/l de nitrats 15% .

. 1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat .

. 1.17.1 Nombre de municipis amb suport a l'eficiència energètica i a les renovables 70 .

. 1.17.2 Nombre de municipis amb plans d'adaptació al canvi climàtic 60 .

. 1.18. Educació i promoció ambiental .

. 1.18.1 Percentatge d'ens locals de la demarcació adherits a les xarxes de sostenibilitat 99% .

. 1.18.2 Nombre d'ens locals beneficiaris de les sessions de capacitació ambiental 120 .

. 1.18.3 Nombre de tipologies d'accions de divulgació ambiental 125 .
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. 1.19. Pla Xarxa de Governs Locals .

. 1.19.1 Ràtio de cobertura d'ens (municipis, consells comarcals i EMD) 100% .

. 1.20. Suport al petit municipi .

. 1.20.1 Nombre de plans o programes corporatius que preveuen suports específics per als municipis de fins a  
1.000 habitants 10 .

1.19. 
Pla 
Xarx
a d

1.20. 
Supo
rt al 
pet

1.
1
9.

1.
2
0.

 Objectiu estratègic
      Línia d'actuació
          Indicador clau

Previsió 2019

58



Pressupost 2019 - Pla d'actuació del mandat 2016-2019
Indicadors per objectiu estratègic i línies d'actuació del mandat

. 2.  Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació .

. 2.1. Sensibilització de la ciutadania respecte als valors del comerç de proximitat i dels  
mercats .

. 2.1.1 Nombre d'infants que participen en els projectes 600 .

. 2.1.2 Nombre de municipis adherits a les accions 6 .

. 2.1.3 Nombre d'accions i projectes desenvolupats 3 .

. 2.2. Consolidació de la competitivitat del teixit comercial i de serveis de la demarcació de  
Barcelona .

. 2.2.1 Nombre d'assistències i assessoraments als ens locals 180 .

. 2.2.2 Percentatge de municipis de la demarcació de Barcelona assistits 85% .

. 2.2.3 Grau de satisfacció d'assessorament a empreses i emprenedors 8 .

. 2.3. Consolidar la competitivitat dels mercats i les fires locals .

. 2.3.1 Percentatge d'assistències tècniques als municipis que disposen de mercats i fires sobre el total  
d'assistències tècniques 35% .

. 2.3.2 Grau de satisfacció dels usuaris de mercats i fires locals (sobre 10) 8 .

. 2.3.3 Grau de satisfacció dels integrants de la xarxa del coneixement i les bones pràctiques (sobre 10) 8,5 .

. 2.4. Impulsar i dinamitzar el sistema públic local d'ocupació de la demarcació de  
Barcelona .

. 2.4.1 Percentatge de persones aturades ateses sobre el total de la població aturada de cada municipi 51% .

. 2.4.2 Percentatge d'empreses usuàries ateses sobre el total d'empreses de cada municipi 20% .

. 2.5. Estratègies de desenvolupament econòmic local .

. 2.5.1 Nombre d'accions, publicacions i experències recollides per la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament  
Econòmic Local i per la de planificació estratègica 20 .

. 2.5.2 Nombre d'actuacions innovadores impulsades en el territori 18 .

. 2.5.3 Percentatge de cobertura de la demanda de suport tècnic i econòmic dels ens locals en l'àmbit del DEL 33% .

. 2.6. Polítiques de suport a emprenedors i empreses .

.
2.6.1 Percentatge de població de la demarcació resident en comarques que disposen d'un model territorial i de  
gestió de les polítiques de teixit productiu a implantar, coherent amb el model d'agències de desenvolupament  
econòmic

70% .
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. 2.6.2 Percentatge d'emprenedors i empreses ateses pels centres locals de serveis a les empreses respecte a  
emprenedors i empreses potencials de la demarcació 14% .

. 2.6.3 Percentatge de serveis prestats pel Servei de Teixit Productiu als ens locals amb una satisfacció superior a 8 84% .

. 2.7. Promoció turística .

. 2.7.1 Increment anual del 4 % de les pernoctacions 16 .

. 2.7.2 Increment del 10 % anual del nombre d'empreses i ens integrats en el Cercle de Turisme 600 .

. 2.7.3 Increment anual del 15 % dels contactes professionals en promoció 4.500 .

. 2.8. Gestió turística territorial .

. 2.8.1 Nombre anual d'ens locals compromesos amb el turisme responsable i sostenible 50 .

. 2.8.2 Nombre de plans directors de turisme per als ens locals (acumulat) 40 .

. 2.8.3 Nombre anual d'ens locals amb marques i segells de l'Agència Catalana de Turisme 65 .

. 2.9. Coneixement i innovació turística .

. 2.9.1 Nombre anual d'estudis de recerca fets amb les universitats o altres institucions 6 .

. 2.9.2 Nombre anual de seguidors a les xarxes socials de turisme 300.000 .

. 2.9.3 Nombre anual de productes comercialitzats en els diferents canals 300 .

. 2.10. Internacionalització de projectes turístics locals .

. 2.10.1 Nombre de projectes amb cofinançament europeu o internacional (acumulat) 4 .

. 2.10.2 Nombre de socis internacionals implicats en projectes de turisme responsable i sostenible 150 .

. 2.10.3 Nombre d'ens locals implicats en projectes de turisme responsable i sostenible 60 .

. 2.11. Vies Blaves Barcelona .

. 2.11.1 Percentatge d'execució del projecte de Vies Blaves Barcelona (acumulat), sense comptar l'execució de les  
obres 100% .

. 2.11.2 Percentatge de convenis tancats (acumulat), fase encomana de gestió 100% .
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. 3.  Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés .

. 3.1. Sistema de lectura pública .

. 3.1.1 Nombre anual d'intervencions de creació i millora de biblioteques i bibliobusos 15 .

. 3.1.2 Percentatge d'usuaris amb carnet amb alguna activitat registrada: alta de carnet, ús del servei de préstec, ús  
del servei d'Internet i + (DIBA) i ús del servei de Wi-Fi (DIBA) 32% .

. 3.1.3 Nombre de biblioteques que participen en projectes col·laboratius de la Xarxa de Biblioteques Municipals de  
la Diputació de Barcelona 200 .

. 3.2. Projecció, foment i innovació en l'àmbit cultural .

. 3.2.1 Percentatge de municipis que impulsen accions de màrqueting digital amb el suport de la Diputació de  
Barcelona 20% .

. 3.2.2 Grau de cobertura del suport municipal 90% .

. 3.2.3 Nombre de projectes promoguts amb finançament extern 15 .

. 3.3. Estudi, anàlisi i avaluació de les polítiques culturals locals .

. 3.3.1 Grau de cobertura de municipis que tenen instruments d'anàlisi de la seva realitat cultural (plans de  
cultura,d'equipaments i d'altres de suport tècnic) 45% .

. 3.3.2 Percentatge de municipis que participen en les activitats vinculades als instruments d'anàlisi i avaluació  
(Interacció, cercles de comparació i activitats formatives) 51,4% .

. 3.3.3 Evolució de l'increment del nombre de visitants a la comunitat virtual d'Interacció (aquest indicador està  
vinculat a la publicació de nous articles) 30% .

. 3.4. Foment i difusió del patrimoni cultural local: museus, patrimoni cultural moble, arxius  
i patrimoni documental local .

. 3.4.1 Percentatge de museus de la XML que han sol·licitat suport a la central de compres, de préstecs i al  
programa de restauració. 80% .

. 3.4.2 Percentatge d'arxius de la central de serveis tècnics de la XAM que han sol·licitat suport a la central de  
préstecs, a la de compres i suport per al tractament arxivístic i la digitalització 70% .

. 3.4.3 Percentatge de municipis de la demarcació de Barcelona amb mapa de patrimoni cultural local 56% .

. 3.5. Suport a les polítiques locals de difusió artística .

. 3.5.1 Percentatge d'ens locals participants en el Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals 28% .

. 3.5.2 Nombre de municipis que participen en el programa "Anem al teatre" 240 .

. 3.5.3 Nombre d'assistents a les exposicions itinerants d'art contemporani 10.000 .

.
3.6. Reforçar l'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei  
d'Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a  
l'entorn

.
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. 3.6.1 Assistents als espais de participació organitzats per la Gerència de Serveis d'Educació 800 .

. 3.6.2 Percentatge de despesa per a la gestió  i funcionament dels centres educatius municipals sobre el  
pressupost de la Gerència de Serveis d'Educació (exclosos capítols I i VII) 67% .

. 3.6.3 Percentatge de municipis que participen en els panels d'educació i en els cercles de comparació  
intermunicipal d'escola bressol i de música 85% .

. 3.7. Augmentar l'èxit educatiu amb serveis educatius bàsics orientats a les persones des  
de l'adaptació a l'especificitat local .

. 3.7.1 Percentatge del cost mitjà per infant de l'EBM que financia la Diputació de Barcelona 20% .

. 3.7.2 Taxa de cobertura de les activitats de suport a la funció educativa de les famílies 55% .

. 3.7.3 Taxa de cobertura de les xarxes de projectes participació 25% .

. 3.8. Consolidar polítiques i programes per garantir itineraris personals i transicions  
educatives al llarg de la vida .

. 3.8.1 Nombre de participants en els projectes d'orientació educativa 4.000 .

. 3.8.2 Percentatge de municipis que han rebut suport (econòmic, tècnic, material) per fer projectes  
d'acompanyament a l'escolaritat 55% .

. 3.8.3 Percentatge d'èxit del Programa de mesures formatives (alumnes acreditats o que reingressen al sistema  
educatiu) 55% .

. 3.9. Millora de la qualitat en la prestació dels serveis esportius locals .

. 3.9.1 Valoració mitjana de les accions formatives impulsades per la Gerència de Serveis d’Esports 8,5 .

. 3.9.2 Nombre de municipis participants a espais de millora contínua de l’esport local 82 .

. 3.9.3 Nombre d’estudis anuals de recerca relatius a l’esport local impulsats per la Gerència de Serveis d’Esports 1 .

. 3.10. Dinamització de l’esport per a tothom incidint en el vessant saludable, integrador,  
educador i recreatiu .

. 3.10.1 Nombre de beques municipals en matèria d'esport per a persones en risc d'exclusió social 7.000 .

. 3.10.2 Nombre de participants en activitats esportives adaptades 1.200 .

. 3.10.3 Percentatge de municipis amb suport tècnic, econòmic i material destinat a activitats esportives 96,46% .

. 3.11. Suport a les polítiques esportives locals de proximitat que afavoreixen el  
desenvolupament del territori .

. 3.11.1 Percentatge de municipis amb suport tècnic, econòmic i material destinat a equipaments esportius 80% .

. 3.11.2 Nombre de municipis participants als projectes de dinamització esportiva a petits municipis 37 .

. 3.11.3 Nombre de municipis que incorporen l’ús de l’aplicació «Aprofitament turístic d’esdeveniments esportius  
locals» a l’organització dels esdeveniments 90 .
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. 4.  Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats .

. 4.1. Serveis bàsics d'atenció social .

. 4.1.1 Pes dels serveis socials en el pressupost municipal de despesa corrent 6,9% .

. 4.1.2 Percentatge de professionals que han rebut supervisió de casos externa 85% .

. 4.1.3 Percentatge d'ens locals que han fet actuacions de millora organitzativa i de processos amb el suport de la  
Diputació de Barcelona 44% .

. 4.2. Inclusió social i lluita contra la pobresa .

. 4.2.1 Percentatge d'expedients gestionats pel Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge que finalitzen amb  
un acord que evita el desnonament 50% .

. 4.2.2 Percentatge d'ens locals que han realitzat actuacions de lluita contra la pobresa energètica 73% .

. 4.2.3 Nombre d'entitats sense ànim de lucre am projectes d'inserció sociolaboral per la GSBS en el marc de  
subvencions de concurrència competitiva 100 .

. 4.3. Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències .

. 4.3.1 Percentatge d'ens locals amb projectes de serveis socioeducatius per a l'atenció de la infància i  
adolescència en risc 22% .

. 4.3.2 Percentatge d'ens locals que han participat en projectes de taules i xarxes per a l'acció coordinada en l'àmbit  
de la infància i adolescència en risc 39% .

. 4.3.3 Percentatge de municipis amb adolescents atesos en el centre SPOTT 50% .

. 4.4. Serveis socials d'atenció domiciliària .

. 4.4.1 Cobertura del sevei de teleassistència (majors de 65 anys) 14,3% .

. 4.4.2 Percentatge de municipis que participen en el Programa d'arranjaments d'habitatges per a persones grans 42% .

. 4.4.3 Percentatge d'ens locals que han realitzat algun projecte de millora del servei d'ajuda a domicili 25% .

. 4.5. Persones grans, en situació de dependència o discapacitat, i famílies cuidadores .

. 4.5.1 Percentatge de municipis que participen en el programa «Els serveis socials més a prop» 20% .

. 4.5.2 Percentatge d'ens locals amb actuacions de prevenció del maltractament de persones grans 58% .

. 4.5.3 Percentatge d'ens locals amb grups de suport emocional i d'ajuda mútua 40% .

. 4.6. Convivència, respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones .
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. 4.6.1 Percentatge d'ens locals majors de 15.000 habitants amb estratègies organitzades i actuacions per fomentar  
la convivència 75% .

. 4.6.2 Percentatge d'ens locals que participen als Cercles de Comparació dels Serveis de Mediació 98% .

. 4.6.3 Percentatge d'ens locals que incorporen el Qlikview en la gestió dels estudis de població i indicadors de  
convivència 60% .

. 4.7. Foment de la participació ciutadana i el govern obert .

. 4.7.1 Percentatge d'ens locals que reben suport econòmic, tècnic o formatiu 60% .

. 4.7.2 Percentatge de referents electes i tècnics que participen en espais de treball compartit 65% .

. 4.7.3 Percentatge de serveis i productes renovats que s'ofereixen als ens locals per a fomentar la participació  
ciutadana 35% .

. 4.8. Transversalitat de gènere i no discriminació .

.
4.8.1 Percentatge d'ens locals amb eines estratègiques (plans igualtat, protocols locals contra la violència  
masclista, protocols d'assetjament sexual, plans locals de prevenció de la violència masclista) que garanteixin la  
igualtat efectiva entre homes i dones

100% .

. 4.8.2 Percentatge d'ens locals que han rebut suport econòmic per a desenvolupar accions de formació,  
sensibilització i comunicació 70% .

. 4.8.3 Percentatge d'ens locals que reben suport per a desplegar accions i programes LGTBI 70% .

. 4.9. Donar suport als municipis per a l'eradicació de la violència masclista i reforçar els  
recursos d'atenció i recuperació .

. 4.9.1 Percentatge de municipis de la demarcació de Barcelona amb protocols locals o comarcals per a eradicar la  
violència masclista 50% .

. 4.9.2 Percentatge de municipis que reben suport per a la realització d'accions de sensibilització i prevenció en  
matèria de violències masclistes 50% .

. 4.9.3 Percentatge d'ajuntaments amb protocol d'assetjament sexual o assetjament  per raó de sexe o orientació  
sexual en l'àmbit laboral 10% .

. 4.10. Transversalitat de les polítiques de joventut, autonomia i esperit emprenedor .

. 4.10.1 Percentatge de municipis de la demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona) a on s'ha  
donat suport a l'elaboració d'un pla local de joventut o algun altre programa específic 25% .

. 4.10.2 Percentatge de població de la demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona) que viu en  
municipis en què personal dels seus ajuntaments ha participat en cursos i jornades 85% .

. 4.10.3 Percentatge d'habitants dels municipis de la demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de  Barcelona)  
que reben suport de les actuacions de foment de l'emprenedoria 25% .

. 4.11. Centres residencials d'estades temporals i programa Respir per a persones grans  
amb dependència i persones amb discapacitat intel·lectual .

. 4.11.1 Índex d'ocupació mitjana 92% .

. 4.11.2 Mitjana de satisfacció global (famílies i usuaris) 9 .

. 4.12. Centres residencials d'estades temporals - Servei d'atenció a urgències de la vellesa .
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. 4.12.1 Índex d'ocupació mitjana 97% .

. 4.12.2 Mitjana de satisfacció (usuaris) 8,5 .

. 4.13. Polítiques locals de consum .

. 4.13.1 Percentatge de municipis que reben com a mínim dos assessoraments tècnics cada any 55% .

. 4.13.2 Subvenció mitjana per habitant atorgada als ens locals amb servei propi de consum 0,87 .

. 4.13.3 Percentatge d'ens locals de la demarcació amb servei directe de mediació 85% .

. 4.14. Promoció de la salut .

. 4.14.1 Percentatge de cobertura del cost  del desenvolupament d'activitats en aquest àmbit per als municipis 25% .

. 4.14.2 Nombre d'adolescents beneficiaris d'activitats de prevenció del consum de drogues,  de salut mental i de  
benestar personal 15.130 .

. 4.14.3 Nombre d'activitats fetes al territori per a sensibilitzar i informar del consum d'alcohol entre els adolescents 150 .

. 4.15. Protecció de la salut .

. 4.15.1 Percentatge de cobertura del cost per als municipis del desenvolupament d'activitats de sanitat ambiental i  
la seguretat alimentària 25% .

. 4.15.2 Percentatge de municipis majors de 10.000 habitants que disposen d'informes d'indicadors per a elaborar  
un pla de salut local 80% .

. 4.15.3 Nombre d'accions relacionades amb la transversalitat de les polítiques de salut 4 .
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. 5.  Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels  
governs locals i de la ciutadania .

. 5.1. Prestació de serveis interns i finalistes amb criteris de sostenibilitat i eficiència als  
diferents departaments de la Diputació de Barcelona .

. 5.1.1 Percentatge d'actuacions assolides del POR (Corporació Sostenible) 90% .

. 5.1.2 Percentatge d'unitats operatives beneficiàries dels serveis interns 75% .

. 5.1.3 Nombre d'incidències en la prestació del servei 100 .

. 5.2. Manteniment, millora i adequació a nous usos dels edificis corporatius .

. 5.2.1 Nombre d'unitats obsoletes de maquinària d'instal·lacions 0 .

. 5.2.2 Superfície d'edificis telegestionats amb BMS (m2) 70.000 .

.
5.3. Dissenyar i impulsar estructures organitzatives intel·ligents i d'alt rendiment,  
adaptades i sensibles a les necessitats del món local i dels ciutadans, i ajustades quant a  
costos

.

. 5.3.1 Percentatge de canvis organitzatius que es fan amb un estudi previ d'organització desenvolupat per la DSRH 90% .

. 5.3.2 Percentatge de llocs de treball actualitzats d'acord amb les necessitats corporatives i l'oferta acadèmica 50% .

.
5.4. Consolidar un model de gestió de les persones focalitzat en el  compromís, la  
implicació i la motivació, que aprofiti tot el seu talent i potencial per a assolir els objectius  
de la Diputació de Barcelona

.

. 5.4.1 Percentatge de places reservades a la promoció interna respecte el total de places convocades en els  
succesius PAMO >0% .

. 5.4.2 Grau de satisfacció dels empleats i dels comandaments de la corporació respecte el nou model 8 .

. 5.4.3 Percentatge de places ofertes en el torn reservat a persones amb discapacitat respecte al total de places  
convocades als successius PAMO (superior al 7% que marca la llei) 80% .

. 5.5. Orientar els serveis de recursos humans envers l'empleat, posant-lo al centre dels  
serveis prestats en l'àmbit de l'administració del personal .

. 5.5.1 Percentatge dels expedients tramitats en un termini no superior a 15 dies 80% .

. 5.5.2 Termini en la resposta de consultes per escrit i presencials 15 dies/7 dies .

. 5.5.3 Percentatge d'increment dels tràmits per l'Espai Personal 80% .

. 5.6. Establir un marc de negociació col·lectiva que afavoreixi el diàleg i la participació en  
l'àmbit dels recursos humans .

. 5.6.1 Percentatge d'acords fruit d'una proposta tècnica de la DSRH per a la millora de la gestió de la DiBa 50% .

. 5.6.2 Nombre acumulat d'empleats/des que han passat d'una ocupació temporal a una consolidació a la plantilla  
de la corporació 650 .
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. 5.7. Fomentar la corresponsabilitat de l'estructura directiva en la cultura de la prevenció i  
en la generació d'entorns de treball saludables .

. 5.7.1 Percentatge de directius i comandaments que han assistit a activitats formatives de sensibilització en matèria  
de prevenció de riscos i salut laboral 50% .

. 5.8. Suport a la gestió dels òrgans de govern .

. 5.8.1 Grau de seguiment de convocatòries i reunions 100% .

. 5.8.2 Grau de cobertura de la demanda dels òrgans de govern 100% .

. 5.8.3 Nombre d'accions i assessoraments lingüístics (consultes+ notes+ revions) 444 .

. 5.9. Transparència i bon govern .

. 5.9.1 Aprovar un protocol que reguli el dret d'accés a la informació pública de la Diputació de Barcelona Sí .

. 5.9.2 Puntuació obtinguda en la valoració de l'índex de transparència de les Diputacions (INDIP) 100% .

. 5.9.3 Percentatge de càrrecs electes i de personal directiu professional adherits al codi de conducta 100% .

.
5.10. Disseny i innovació en la creació i el desenvolupament d'eines i recursos formatius  
adaptats a les demandes de la corporació que donin cobertura a les seves necessitats  
organitzatives

.

. 5.10.1 Percentatge d'increment anual d'accions de divulgació del model conceptual en el territori 30% .

. 5.10.2 Percentatge d'incorporació d'accions formatives en el banc d'accions formatives respecte al darrer exercici 40% .

. 5.10.3 Percentatge d'empleats públics participants en nous mètodes d'aprenentatge sobre el total 10% .

.
5.11. Capacitació dels interlocutors de formació perquè impulsin una política de formació  
alineada amb les línies estratègiques de la corporació i reforç de la rendició de comptes  
de l'activitat realitzada en les àrees

.

. 5.11.1 Percentatge d'interlocutors (i directius) alineats amb l'estratègia corporativa 90% .

. 5.11.2 Percentatge de referents participants en espais col·laboratius 90% .

. 5.11.3 Percentatge d'àrees funcionals que reben informes periòdics informatius 100% .

. 5.12. Millora organitzativa i qualitat .

. 5.12.1 Grau d'implantació realitzada 100% .

. 5.12.2 Puntuació obtinguda en l'autoavaluació del model EFQM al Servei del BOPB i altres Publicacions Oficials. 520 .

. 5.13. Impuls de l'administració digital de la Diputació de Barcelona .
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. 5.13.1 Grau d'implantació de l'administració digital 100% .

. 5.13.2 Grau de desplegament de l'expedient digital a la corporació 90% .

. 5.13.3 Nombre d'entrades Service Desk del servei e-administració 1.200 .

. 5.14. Impuls del govern digital dels ens locals .

. 5.14.1 Nombre d'ajuntaments de fins a 5.000 habitants que tenen a la seva disposició el servei SETDiba 185 .

. 5.14.2 Grau de desenvolupament del banc de recursos en l'àmbit de l'administració digital 100% .

. 5.14.3 Nombre de municipis amb portal de transparència 311 .

. 5.15. Responsabilitat social corporativa .

. 5.15.1 Percentatge de treballadors que han participat en accions de sensibilització en matèria de responsabilitat  
social 30% .

. 5.15.2 Nombre de projectes de suport als ens locals en matèria de responsabilitat social (acumulat) 14 .

. 5.15.3 Volum de contractació que incorpora alguna clàusula social o ambiental TOTS .

. 5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible .

. 5.16.1 Nivell de satisfacció dels usuaris 60% .

. 5.16.2 Nombre d'accions de comunicació interna 3 .

. 5.17. Legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos econòmics .

. 5.17.1 Nombre de propostes que contribuexen a la millora contínua dels processos de gestió  
econmicoadministratius 50 .

. 5.17.2 Nombre d'instruccions i metodologies que milloren l'eficàcia i l'eficiència en la gestió dels recursos  
econòmics 30 .

. 5.18. Assessorament legal i defensa judicial de la Diputació i els seus organismes  
autònoms, consorcis i ens participats .

. 5.18.1 Grau de participació de la Direcció de Serveis Jurídics en l'assessorament jurídic 100% .

. 5.18.2 Grau de participació de la Direcció de Serveis Jurídics en defenses judicials 100% .

. 5.18.3 Docència en cursos i seminaris i impartició de conferències 15 .

. 5.19. Fe pública i assessorament jurídic .

. 5.19.1 Grau de cobertura de les sessions de Ple, de la Junta de Govern i dels altres òrgans col·legiats 100% .
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. 5.19.2 Percentatge de revisions de resolucions, acords i convenis 100% .

. 5.20. Arxiu i gestió documental .

. 5.20.1 Nombre anual de descripció de documents 50.000 .

. 5.20.2 Grau de cobertura de la demanda d'assessoraments 100% .

. 5.20.3 Nombre d'usuaris únics que consulten informació custodiada a l'Arxiu General (presencial i on line) 6.000 .

. 5.21. Planificació, avaluació i millora contínua .

. 5.21.1 Grau de cobertura de demandes d'assistència tècnica en l'àmbit de la planificació 100% .

. 5.21.2 Grau de cobertura de les demandes d'avaluació 100% .

. 5.21.3 Aconseguir la certificació de la Norma 93200:2008 de Cartes de serveis del Catàleg de la Diputació de  
Barcelona Sí .

. 5.22. Comunicació .

. 5.22.1 Nombre d'accions de comunicació (acumulat) 36.000 .

. 5.22.2 Nombre de notes de premsa (acumulat) 8.000 .

. 5.22.3 Nombre de projectes de comunicació (anual) 196 .
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. 6.  Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració  
local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera .

. 6.1. Suport al finançament i a la solvència econòmica .

. 6.1.1 Municipis participants en el PCL 50 .

. 6.1.2 Municipis participants en la Caixa de Crèdit 90 .

. 6.1.3 Municipis que sol·liciten ajuts de solvència 0 .

. 6.2. Portal d'Indicadors Econòmics i de Serveis (PIESL) .

. 6.2.1 Usuaris PIESL-SIEM 700 .

. 6.2.2 Usuaris PIESL-Cercles 1.370 .

. 6.3. Cercles de comparació intermunicipal .

. 6.3.1 Participants dels cercles de comparació intermunicipal 700 .

. 6.3.2 Serveis analitzats 19 .

. 6.4. Ús del patrimoni públic amb objectius socials .

. 6.4.1 Nombre d'habitatges i locals destinats a habitatge social o a entitats sense ànim de lucre. 97 .

. 6.4.2 Nombre d'actius cedits als ajuntaments i ens del sector públic per al desenvolupament de polítiques socials 175 .

. 6.5. Suport als ajuntaments de més de 30.000 habitants en la gestió del patrimoni i  la  
definició dels seus models de gestió patrimonial .

. 6.5.1 Nombre d'assistències tècniques en matèria de patrimoni i inventari 8 .

. 6.5.2 Nombre d'assessoraments integrals en la definició del Model de gestió patrimonial 8 .

. 6.6. Acció internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva  
demarcació .

. 6.6.1 Nombre d'actuacions de posicionament internacional fetes per la Diputació de Barcelona 100 .

. 6.6.2 Nombre d'accions de suport i assessorament als ens locals de la demarcació de Barcelona 400 .

. 6.6.3 Nombre de projectes de cooperació al desenvolupament amb suport de la Diputació de Barcelona 200 .

. 6.7. Assistència en l'àmbit de les ciutats i regions digitals i promoció d'estratègies  
municipals .
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. 6.7.1 Nombre de municipis implicats en projectes de ciutat i regió intel·ligent impulsats per la Diputació 24 .

. 6.7.2 Nombre d'ajuntaments integrats a la plataforma comuna de sensors 15 .

. 6.8. Assistència en la planificació estratègica, l'administració digital i la regulació de les  
TIC als ens locals .

. 6.8.1 Nombre de treballs de diagnosi i plans directors tecnològics realitzats 85 .

. 6.8.2 Nombre de portals a Internet dels ajuntaments 191 .

. 6.8.3 Nombre d'ens locals que reben assistència en la LOPD 150 .

. 6.9. Serveis gestionats d'infraestructura TIC .

. 6.9.1 Grau de disponibilitat mitjana de la infraestructura 100% .

. 6.9.2 Percentatge d'ajuntaments clients del serveis bàsics 100% .

. 6.9.3 Grau de sastisfacció dels usuaris de l'atenció telefònica 8,7 .

. 6.10. Desplegament de les telecomunicacions en banda ampla .

. 6.10.1 Nombre d'ajuntaments amb estudi de banda ampla 135 .

. 6.10.2 Nombre de plans d'habilitació d'insfraestructures 1 .

. 6.11. Sistemes d'informació al núvol DiBa .

. 6.11.1 Nombre de municipis que utilitzen els serveis i productes oferts 311 .

. 6.11.2 Mitjana de productes utilitzats 15/15 .

.
6.12. Consolidació del model integral de formació de la corporació en els ens locals i  
atenció especial a la implantació de la totalitat de processos estratègics, de suport i  
operatius

.

. 6.12.1 Percentatge d'ens locals que han consolidat el model formatiu de la corporació 100% .

. 6.12.2 Percentatge de prococols, procediments i instruccions de treball aprovades respecte a l'any anterior 40% .

. 6.12.3 Percentatge d'accions formatives incorporades al banc d'accions formatives respecte a l'any anterior 40% .

.
6.13. Capacitació dels responsables municipals de formació perquè impulsin una política  
de formació alineada amb les seves línies estratègiques i reforç del sistema d'informació  
de rendició de comptes de l'activitat realitzada en els ens locals

.

. 6.13.1 Percentatge d'increment d'organització de jornades de divulgació del model conceptual en el territori 30% .

. 6.13.2 Percentatge d'accions formatives estandarditzades segons patrons metodològics 30% .
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. 6.13.3 Percentatge d'empleats públics participants en nous mètodes d'aprenentatge sobre el total 10% .

.
6.14. Disseny i innovació en la creació i el desenvolupament d'eines i recursos formatius  
adaptats a les demandes dels ens locals que donin cobertura a les seves necessitats  
organitzatives

.

. 6.14.1 Percentatge de convenis formalitzats sobre el total d'ens locals previstos 80% .

. 6.14.2 Percentatge de projectes desenvolupats en ajuntaments que no han rebut mai assessorament 50% .

. 6.14.3 Percentatge de desviació del consum pressupostari dels ens locals 10% .

. 6.15. Suport integral a l'organització municipal .

. 6.15.1 Grau de cobertura de la demanda d'ens locals en suport tècnic en matèria d'organització 80% .

. 6.15.2 Percentatge d'ajuntaments per als quals la Diputació de Barcelona assumeix la gestió directa del padró  
d'habitants 83% .

. 6.16. Assessorament jurídic especialitatzat en la gestió de recursos humans .

. 6.16.1 Percentatge d'ajuntaments que han incorporat un pla o una acció de gestió de recursos humans 50% .

. 6.16.2 Percentatge d'ajuntaments que han aprovat un pla o accions de formació específica de recursos humans 50% .

. 6.17. Consultoria per a la gestió estratègica i presa de decisions en els ens locals .

. 6.17.1 Percentatge d'ens locals assistits que han elaborat un full de ruta amb les necessitats de recursos humans  
detectades durant l'assistència tècnica 80% .

. 6.17.2 Percentatge d'ens locals assistits que han decidit una cartera de serveis municipals ajustada a l'anàlisi  
tècnica realitzada 75% .

. 6.17.3 Percentatge d'ens locals assistits que mantenen el sistema d'informació de recursos humans creat durant  
l'assistència tècnica 80% .

. 6.18. Assessorament i ajut municipal en matèria de seguretat i civisme .

. 6.18.1 Nombre d'accions formatives i d'assessorament 10 .

. 6.18.2 Nombre d'accions de comunicació i col·laboració 5 .

. 6.19. Assistència a la gestió econòmica i financera local .

. 6.19.1 Percentatge d'ajuntaments amb població de fins a 30.000 habitants que gestionen l'inventari vinculat a la  
comptabilitat amb el programari ofert per la Diputació de Barcelona 80% .

. 6.19.2 Percentatge d'ajuntaments amb població de fins a 30.000 habitants amb gestió digital de la despesa 20% .

. 6.19.3 Nombre de materials formatius i tutorials disponibles per a la distribució o descàrrega al web 80 .
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. 6.20. Assessorament legal i defensa judicial dels ens locals de la demarcació de  
Barcelona .

. 6.20.1 Grau de cobertura del servei d'assessorament legal 99,80% .

. 6.20.2 Grau de cobertura del servei de defensa judicial 93% .

. 6.20.3 Docència en cursos i seminaris i impartició de conferències 15 .

. 6.21. Suport i assistència per a les funcions de secretaria-intervenció als municipis .

. 6.21.1 Grau de cobertura de les funcions de secretaria-intervenció als ens locals de menys de 1.500 h. o amb un  
pressupost inferior a 600.000 € 55% .
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Pla d’igualtat de gènere 





PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos 
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el desembre de 1979. A la Unió Europea (UE), la igualtat 
és un principi fonamental. Amb el Tractat d’Amsterdam, l’any 1999, la promoció de la 
igualtat de gènere esdevé una de les tasques de la UE.

A Espanya, tant la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre 
dones i homes, com la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre 
dones i homes, proclamen com un dret fonamental la igualtat entre dones i homes.

El pressupost de la Diputació de Barcelona per al 2019 inclou un annex sobre la 
perspectiva de gènere. Amb aquesta iniciativa es pretenen desenvolupar les accions 
previstes dins del Pla d’igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona aprovat en el Ple 
de 30 d’abril de 2015. 

L’Àrea de Presidència ha considerat que el pressupost corporatiu, a més de ser un 
instrument de racionalitat i de gestió dels recursos, ha de destinar part d’aquests recursos 
a fer efectiva la igualtat de gènere. Aquest és un primer pas que implica incorporar-la 
als programes pressupostaris, objectius, actuacions i indicadors de gènere, i analitzar 
l’impacte de les polítiques de la Diputació, tant internes com municipals.

Un dels objectius del pressupost amb perspectiva de gènere és conèixer l’impacte de 
les polítiques públiques en la correcció de les desigualtats entre dones i homes. Per 
tant, l’elaboració del pressupost ha de permetre desenvolupar i avaluar les polítiques 
específi ques dirigides a la igualtat entre dones i homes i integrar-les en les polítiques 
generals de la corporació. Alhora, ha de ser un instrument per a la priorització de les 
accions de govern en matèria d’igualtat d’oportunitats, no només internament sinó també 
en les polítiques adreçades als municipis.

En el moment d’elaborar el pressupost s’han de tenir en compte les necessitats i les 
desigualtats entre dones i homes per realitzar una distribució compensatòria dels 
recursos públics i introduir en els programes pressupostaris objectius i activitats que 
permetin reduir les desigualtats. Mitjançant dades quantitatives, es pot observar la 
tasca que cal dur a terme i, per això, és necessari recollir informació sobre els coŀlectius 
benefi ciaris o afectats per les mesures pressupostàries desagregades en funció del 
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sexe. En defi nitiva, el pressupost amb perspectiva de gènere ha de ser una eina útil per 
promoure la igualtat. 

Es tracta d’integrar els responsables polítics i els responsables de la gestió pressupostària 
en una mateixa línia per contribuir a promoure el principi d’igualtat de gènere en tots els 
àmbits, eliminar els estereotips, les actituds i els obstacles que en difi culten l’assoliment, 
donar visibilitat a les accions que s’impulsin i desagregar els indicadors per sexe per 
corregir les desigualtats existents.

A més, la Diputació de Barcelona, dins de la seva estructura de funcionament, disposa 
de l’Ofi cina de Promoció de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils, dins de la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania, que té com a fi nalitat coŀlaborar amb els municipis de 
la demarcació per promoure iniciatives de sensibilització amb les reivindicacions de 
les dones i d’eliminació de les desigualtats que per raó de sexe les discriminen en les 
relacions familiars, socials, econòmiques, polítiques i culturals. Per aconseguir aquests 
objectius es disposa de tres instruments fonamentals: els plans locals de LGTBI, els 
projectes d’igualtat de gènere i l’avaluació dels plans d’igualtat.

Del coŀlectiu que treballa a la Diputació de Barcelona, tant funcionari com interí, el 61,52 
% són dones i el 38,48 % són homes. 

El 58 % de les dones pertanyen a categories amb titulació superior o mitjana, en 
comparació amb el 48,36 % d’homes que hi pertanyen.

Gràfi c 1. Composició del personal de la corporació
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Quant a les principals funcions que desenvolupen les dones, cal destacar les d’auxiliar 
administratiu (10,71 %), auxiliar de geriatria (6,06 %) i tècnic mitjà de biblioteca (4,60 %).

Les principals funcions que desenvolupen els homes són les d’auxiliar administratiu 
(5,97 %), cap d’unitat (5,32 %) i subaltern (2,18 %). 

Gràfi c 2. Categories segons el gènere
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Gràfi c 3. Funcions desenvolupades per dones
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El 50 % de les dones es concentra a les gerències de Benestar Social i d’Estades 
Temporals i RESPIR (20,96 %), de Biblioteques (13,62 %), d’Edifi cació i Logística (5,83  
%), de Recursos Humans (5,19 %) i d’Igualtat i Ciutadania (4,33 %).

El 50 % dels homes es concentra en les gerències d’Edifi cació i Logística (22,14 %), 
d’Espais Naturals (11,73 %), de Tecnologies i Sistemes Corporatius (7,06 %) i de 
Biblioteques (6,99 %).  

Gràfi c 4. Funcions desenvolupades per homes

Gràfi c 5. Distribució de dones per àrees
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El Ple de la Diputació de Barcelona el composa 51 diputats i diputades, dels quals el 
64 % són homes i el 36 %, dones. És un refl ex dels diputats sorgits de les eleccions 
municipals de 2015, quan van ser elegits a la província de Barcelona 2.297 regidors 
(61,1 %) i 1.460 regidores (38,9 %). Les dones alcaldesses representen el 25,7 % del 
total.

Pel que fa al personal eventual de confi ança que dona suport als grups polítics de la 
Diputació, aquests percentatges són del 66,67 % d’homes i del 33,33 % de dones. 

Òrgans de 
govern

Gràfi c 6. Distribució d’homes per àrees

Gràfi c 7. Composició del Ple
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El Pla d’igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona, impulsat pel Ple de la corporació, 
és una eina estratègica que recull el conjunt de mesures que cal adoptar per assolir la 
igualtat efectiva entre dones i homes, i eliminar possibles discriminacions per raó de 
sexe en el si de la corporació.

L’objectiu general d’aquest pla és promoure el principi d’igualtat de gènere en tots els 
àmbits i eliminar els estereotips, les actituds i els obstacles que en difi culten l’assoliment. 
Aconseguir aquestes fi tes permetrà reconèixer i aprofi tar el potencial de totes les 
persones que presten serveis a la corporació, sense fer distincions per raó de sexe i 
optant per un model de treball integrador, que valori amb igualtat totes les persones.

El Pla d’igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona s’estructura en deu objectius i 
trenta-tres accions que es detallen a continuació.

Reforçar els valors de la igualtat de gènere a la Diputació de Barcelona

La fi nalitat d’aquest objectiu és garantir la continuïtat de les polítiques adreçades a 
promoure la igualtat dins de l’organització. 

En aquest sentit, la Diputació disposa d’una bústia de correu electrònic amb la fi nalitat que 
el personal pugui participar aportant propostes de millora que incorporin la perspectiva 
de gènere en qualsevol àmbit. 

També s’ha elaborat una guia per a tot el personal per fomentar la importància de la 
igualtat d’oportunitats en la cultura i els valors corporatius. 

Pla d’igualtat 
de gènere

Gràfi c 8. Composició del personal eventual
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S’ha promogut una acció que vol implicar el personal de la corporació en els actes o 
les campanyes impulsades en el marc del Dia Internacional de les Dones i en el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. En aquest sentit, es 
duen a terme una sèrie d’activitats que promouen la sensibilització ciutadana al voltant 
de les desigualtats encara existents. A més, es posa a disposició dels ajuntaments 
diversos materials per facilitar-los la tasca de sensibilització i difusió de les activitats 
dirigides a la ciutadania. 

Integrar la transversalitat de gènere en totes les àrees de la Diputació de Barcelona

A fi  d’implementar el Pla d’igualtat de gènere, es va crear la Comissió d’Igualtat i 
posteriorment la xarxa de referents d’igualtat, amb la intenció d’incorporar la perspectiva 
de gènere en totes les àrees de la corporació. En aquesta xarxa participen 33 treballadors 
i treballadores de totes les gerències, direccions de serveis i gabinets, que es reuneixen 
periòdicament. 

Les funcions de les persones que formen part de la xarxa de referents d’igualtat són: 
fer arribar al personal de la Diputació la informació de les accions del Pla, fer-ne difusió 
i incentivar la participació en els actes i actuacions relacionats amb la promoció de 
la igualtat a la corporació que s’organitzen; derivar a la Comissió de Seguiment del 
Pla les aportacions pròpies i les del personal, i vetllar per incorporar la variable sexe 
en les dades registrades i estadístiques elaborades en el seu àmbit de treball i en la 
perspectiva de gènere en la documentació que s’elabori.

La incorporació de la perspectiva de gènere en les dades registrades i estadístiques 
té com a objectiu avaluar la igualtat de gènere en tots els àmbits. Un dels aspectes a 
desenvolupar ha de ser l’elaboració d’indicadors de gènere per avaluar el conjunt de 
projectes i programes en què es treballa. 

En aquest sentit les línies d’actuació són:

1. Planifi cació des de la perspectiva de gènere, tenint en compte la realitat diferent 
de dones i homes.

2. Elaboració de pressupostos sensibles al gènere que analitzin les assignacions 
pressupostàries a fi  de mesurar com afecten les oportunitats econòmiques i 
socials de dones i homes.

3. Comunicació no sexista, a fi  de trencar els estereotips de gènere i fer un ús no 
sexista del llenguatge oral, escrit i visual.

4. Recollida de dades desagregades per sexe, per tal de poder detectar com una 
política pública pot tenir un impacte diferenciat en dones i homes.

Objectiu 2
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5. Elaboració d’indicadors de gènere, desagregant les dades per sexe per construir 
indicadors que assenyalin les relacions de gènere i donin visibilitat a les dones i 
permetin avaluar amb perspectiva de gènere els projectes i programes.

Formar el personal de la corporació en polítiques de gènere

Una de les línies amb més impacte ha estat formar el personal de la corporació en 
polítiques de gènere, amb la promoció del principi d’igualtat de gènere i l’eliminació dels 
estereotips, les actituds i els obstacles per assolir-ho. S’ha realitzat formació per a alts 
càrrecs per poder introduir el gènere de manera transversal en els projectes i programes 
impulsats des de les diferents àrees i també per a la resta de treballadors i treballadores. 
En total, entre 2016 i 2017, han fet aquesta formació 1.381 persones (909 dones i 472 
homes).

Millorar la incorporació de la perspectiva de gènere en els processos de selecció, 
promoció i provisió

La Diputació ha elaborat un estudi jurídic sobre la possibilitat d’incorporar accions 
positives en els processos de selecció, promoció i provisió. També s’ha fet un estudi 
sobre la incidència del gènere en la promoció interna del personal de la corporació. A 
partir d’aquest estudi, en els processos de selecció de personal, s’ha incorporat un tema 
sobre gènere en el temari general de totes les convocatòries.

Es treballa també per elaborar un procediment que garanteixi la composició paritària 
dels tribunals de selecció, promoció i provisió de llocs de treball.

Promoure l’accés de tota la plantilla a les diferents mesures de conciliació disponibles

S’ha elaborat una guia sobre les mesures de conciliació i usos del temps. 

Mitjançant el butlletí electrònic e-RH es difon informació sobre les mesures de conciliació 
i usos del temps de la Diputació.

Incorporació de la perspectiva de gènere en el contingut funcional del lloc de treball

Aquesta proposta passa per incloure en la descripció funcional dels llocs de treball una 
referència coŀlectiva al gènere, a fi  de garantir el respecte a tots els valors que integren 
la igualtat de gènere en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball, 
d’acord amb la normativa vigent. 

Objectiu 4

Objectiu 3

Objectiu 5

Objectiu 6
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En aquest objectiu també es preveu incloure un ús no sexista del llenguatge en la 
denominació dels llocs de treball.

Incidir en la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat i la salut 
laboral

Es continua revisant els manuals de prevenció de riscos laborals perquè tinguin en 
compte la perspectiva de gènere. També es promou una campanya de sensibilització 
per la paritat en els equips d’emergència.

Incrementar el coneixement de les mesures per a la protecció de la maternitat entre el 
personal de la corporació

Amb aquest objectiu s’ha de revisar el procediment per comunicar la protecció de la 
maternitat al personal de la corporació.

Millorar les eines de prevenció de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe

S’ha creat la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat i s’ha elaborat i difós un protocol 
per prevenir, detectar i identifi car situacions d’assetjament sexual o per motius d’identitat 
i orientació sexuals.

Una altra acció és la difusió del protocol per prevenir, detectar i identifi car situacions 
d’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i orientació sexual.

Impulsar l’ús no sexista del llenguatge i no androcèntric a la Diputació de Barcelona

Aquest darrer objectiu compta amb tres accions. En primer lloc, la creació d’un grup 
de treball per elaborar les recomanacions per a l’ús no sexista i no androcèntric del 
llenguatge. En segon lloc, l’elaboració d’una guia per a l’ús no sexista i no androcèntric 
del llenguatge i la imatge. I fi nalment, la difusió de la guia amb la intenció que el personal 
de la corporació l’apliqui. 

Objectiu 7

Objectiu 8

Objectiu 9

Objectiu 10
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Subprogrames 
del pressupost de 
la Diputació de
Barcelona





01110 PROGRAMA GENERAL DEL DEUTE 

Orgànics de gestió Recursos humans 

1C000 Tresoreria 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

Objectius específics 2019 

-  Gestionar l'endeutament de la Diputació de Barcelona. 

Activitats i productes 2019 

-  Minimització del cost de l'endeutament i la seva repercussió en la tresoreria. 
-  Control i gestió de l'endeutament amb les entitats financeres. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Endeutament a llarg termini 
   - Capital pendent d'amortitzar (en milions d'euros) 
   - Interessos pagats (en milions d'euros) 
   - % de deute referenciat a tipus fix respecte del deute total 
   - % de deute referenciat a tipus variable respecte del deute total 
   - % deute a retornar a l'Estat respecte del deute total 
   - Cost mitjà de l'endeutament 

207,55 
0,60 

35,01 
11,57 
53,42 

0,40 
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15000 MILLORA DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS I ESPAIS URBANS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 
50202 Servei d'Equipaments i Espai Públic 

Llocs de treball:    34 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Urbanisme i Habitatge 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.02. Millora de les infraestructures urbanes de subministrament: aigua, enllumenat i sanejament 
1.03. Millora dels equipaments públics i dels espais urbans 

Objectius específics 2019 

-  Incrementar la qualitat de vida en els municipis de la demarcació de Barcelona mitjançant les inversions, serveis i plans de suport. 
-  Unificar i coordinar les polítiques d'acord amb les necessitats del territori d'una manera sostenible. 
-  Coordinar i dirigir els objectius de les matèries i gerències que componen l'àrea, d'acord amb els objectius anuals. 
-  Vetllar per l'aplicació eficient i transparent dels recursos humans materials i obtenir-ne un resultat mesurable. 
-  Proporcionar assessorament i suport tècnic als ens locals i garantir la manera més eficient d'aplicar els recursos econòmics. 
-  Adequar la xarxa d'equipaments locals a les noves demandes socials. 
-  Assolir pels equipaments locals l'objectiu europeu de zero emissions per al 2019. 
-  Activar l'espai públic com a agent de salut i de mitigació del canvi climàtic. 
-  Incentivar la producció de mobiliari urbà social i ambientalment responsable. 

Activitats i productes 2019 

-  Definició de noves infraestructures de competència i manteniment i millora de les actuals. 
-  Garantir la millora en la mobilitat de les persones en les diferents modalitats de transport públic o privat. 
-  Preservació dels espais d'alt interès natural mitjançant les figures de protecció establertes per cada un dels espais naturals. 
-  Ajuda a la millora dels espais urbans dotant-los d'una correcta planificació d'infraestructures. 
-  Col·laboració amb els municipis en l'aplicació de millores d'eficiència energètica i en la millora dels paràmetres de qualitat. 
-  Assessorament als ens locals en termes d'urbanisme i habitatge adaptats a les noves circumstàncies i demandes de la població. 
-  Col·laboració en la preservació del patrimoni arquitectònic de la demarcació, establint accions i destinant recursos humans i 

econòmics. 
-  Suport a la inversió pública local en equipaments, espai públic i infraestructures urbanes. 
-  Redacció d'estudis, plans i projectes: planificació i programació de la inversió i del manteniment, millora funcional i energètica, i 

construcció de nous equipaments i espai urbà. 
-  Suport per a l'adaptació de l'espai urbà al canvi climàtic: plans directors de xarxes de serveis, plans directors i estudis d'espai públic, 

verd urbà, resiliència urbana i gestió intel·ligent de la ciutat. 
-  Formació i difusió en l'àmbit de la inversió pública local. 
-  Cessió d'elements urbans innovadors i sostenibles. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Informació, comunicació i difusió 
   - Productes d'informació, comunicació i difusió 
Suport tècnic. Equipaments, espais públics i verd urbà 
   - Plans directors, estudis i projectes 
Suport tècnic. Xarxes de serveis urbans 
   - Plans directors, projectes i suports a la gestió 
Suport tècnic. Millora de camins i vials municipals 
   - Estudis i projectes 
Suport econòmic 
   - Ajuts atorgats 
Mobiliari urbà 
   - Unitats de mobiliari urbà cedides 
Formació 
   - Hores de formació 

6 

63 

35 

25 

400 

9.020 

42 
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15000 MILLORA DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS I ESPAIS URBANS 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A202 
A302 
A502 
AG01 
AS03 
AS05 
AT01 
AT09 
TA00 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
ZZET 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Secretària de la presidència nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Personal eventual d'assessorament tècnic 

    2 
    1 
    3 
    2 
    2 
    3 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    2 
    2 
    9 
    2 

Total destinacions    34 
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15100 GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
50003 Servei Jurídic Administratiu 
50300 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats 

Llocs de treball:    53 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Presidència 
Urbanisme i Habitatge 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.09. Urbanisme, activitats i activació dels espais buits 
1.10. Polítiques en matèria d'habitatge 

Objectius específics 2019 

-  Oferir suport als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme i activitats d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del 
territori. 

-  Donar suport en formació, consultes i planejaments, dictàmens, formularis i publicacions. 
-  Prestar suport econòmic per habitatges socials, espais buits, Servei d'intermediació en deutes d'habitatge (SIDH), lloguer social i 

verificació d'activitats. 
-  Oferir nous productes i activitats en matèria d'habitatge i protecció civil. 

Activitats i productes 2019 

-  Planejament, estudis, suport en matèria urbanística i regeneració urbana. 
-  Redacció censos d'activitats. 
-  Rehabilitació d'habitatges i foment de lloguer assequible. 
-  Serveis d'intermediació en deutes d'habitatges (SIDH). 
-  Estudis, suport en habitatge, pobresa energètica i vulnerabilitat. 
-  Plans de verificació, plans d’autoprotecció i plans de protecció civil municipal (DUPROCIM). 
-  Gestor d’informació d’activitats (GIA). 

Principals indicadors Previsió 2019 

Formació 
   - Accions formatives 
Suport tècnic 
   - Assistències tècniques atorgades. Activitats 
   - Ens locals que han rebut assistència tècnica. Activitats 
   - Assistències tècniques atorgades. Habitatge 
   - Ens locals que han rebut assistència tècnica. Habitatge 
   - Assistències tècniques atorgades. Urbanisme 
   - Ens locals que han rebut assistència tècnica. Urbanisme 
Suport econòmic. Habitatge 
   - Ajuts atorgats 
Suport econòmic. Urbanisme 
   - Ens locals amb suport atorgat 

30 

60 
50 
70 
55 
20 
18 

200 

180 
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15100 GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL 
 

 
Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A202 
A203 
A301 
A501 
A503 
AG01 
AS02 
AS03 
AT09 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    3 
    1 
    7 
    1 
    4 
    3 
    1 
    1 
    1 
    3 

   26 
 

Total destinacions    53 
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17200 GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D'INCENDIS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari 
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 

Llocs de treball:    48 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.07. Prevenció d'incendis forestals i valorització dels boscos 

Objectius específics 2019 

-  Planificar i gestionar la prevenció municipal d'incendis forestals. 
-  Donar suport als ajuntaments en matèria de prevenció d'incendis a les urbanitzacions. 
-  Restaurar i millorar els hàbitats forestals per a la prevenció d'incendis i per reduir l'afectació d'altres pertorbacions. 

Activitats i productes 2019 

-  Redacció i gestió conjunta amb els ajuntaments i les agrupacions de defensa forestal (ADF) del Pla de prevenció municipal 
d'incendis forestals (PPI). 

-  Redacció i gestió conjunta amb els ajuntaments del Pla d'informació i vigilància d'incendis forestals (PVI). 
-  Redacció i gestió conjunta amb els ajuntaments del Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions (PPU). 
-  Redacció i gestió conjunta amb els ajuntaments, altres administracions locals i associacions de propietaris forestals del Programa de 

restauració i millora forestal (PRMF). 

Principals indicadors Previsió 2019 

Programa de restauració i millora forestal (PRMF) 
   - Hectàrees d'actuacions per a la restauració i millora forestal per a la prevenció d'incendis 
Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions (PPU) 
   - Hectàrees treballades en franges perimetrals de protecció 
Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI) 
   - Quilòmetres de xarxa viària arranjats 

2.000 

316 

2.500 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A302 
A501 
A502 
AG01 
AS02 
AT01 
TG01 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    1 
    4 
    4 
    1 
    5 

   13 
   17 

Total destinacions    48 
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17210 MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT 
 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient Llocs de treball:    22 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat 

Objectius específics 2019 

-  Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, estimulant l’ocupació i l'economia verda i circular. 
-  Fomentar l'estalvi, l'eficiència energètica i la generació local amb fonts renovables, la gestió sostenible de l'aigua, els residus i 

d'altres recursos, així com impulsar la mobilitat tova, eficient i sostenible i promoure uns municipis lliures d'amiant. 
-  Potenciar models de gestió municipal dels serveis públics i d’organització, d'alta eficiència econòmica i ambiental. 
-  Fomentar l’estalvi de recursos naturals locals i potenciar-ne l'ús eficient econòmicament i ambiental. 
-  Promoure les mesures de mitigació i d'adaptació local al canvi climàtic i fomentar la resiliència local. 

Activitats i productes 2019 

-  Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC), incloent-hi accions de mitigació i adaptació. 
-  Auditories energètiques i d’eficiència energètica. Models de gestió alternatius més sostenibles econòmicament i ambiental. 
-  Suport tècnic als processos de contractació de serveis ambientals als municipis (residus, neteja, verd urbà, proveïment d’aigua, etc.). 
-  Implantació de models eficaços de gestió dels serveis municipals, especialment de residus i del cicle local de l’aigua. 
-  Auditoria de gestió dels serveis de proveïment d’aigua. 
-  Plans d’eficiència de recursos locals ambientals naturals, del verd urbà i econòmics. 
-  Implantació de models d’eficiència de gestió participativa (seguint el model al 50/50 o el "win to win"). 
-  Avaluacions del consum domèstic i de la seva gestió, especialment orientades a l'equitat energètica. 
-  Avaluació de la gestió municipal dels materials amb amiant als equipaments i instal·lacions, i d'entre els residus municipals. 

Principals indicadors Previsió 2019 

 
Gestió de residus 
   - Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans 
Foment d'energies renovables i eficiència energètica 
   - Estudis 
Suport econòmic 
   - Ens locals amb suport atorgat 

 
 

50 
 

30 
 

150 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A302 
A501 
A502 
AG01 
AT01 
DP01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Director de programa 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    3 
    2 
    2 
    2 
    1 
    2 
    9 

 

Total destinacions    22 
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1721A LIFE CLINOMICS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat 

Objectius específics 2019 

-  Augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies. 
-  Elaborar plans d'acció i estratègies per a l'adaptació al canvi climàtic en tres sectors econòmics. 
-  Dotar als municipis amb eines per posar en marxa processos d'adaptació al canvi climàtic. 
-  Desenvolupar un model de planificació local d'adaptació al canvi climàtic replicable a l'àrea mediterrània. 
-  Posar en marxa processos inversors locals de col·laboració pública i privada per a l'adaptació al canvi climàtic dels territoris i les 

activitats econòmiques locals. 

Activitats i productes 2019 

-  Consolidació de les estructures de governança multinivell per a l'adaptació al canvi climàtic. 
-  Elaboració de l'estratègia i dels plans d'acció per a l'adaptació al canvi climàtic a través de les meses territorials d'adaptació al canvi 

climàtic (MeTACC). 
-  Implementació de les accions d'adaptació, formació, cursos i sessions de capacitació. 
-  Selecció i execució de les accions pilot. 
-  Jornades i sessions de replicabilitat i transferibilitat. 
-  Càlcul, seguiment i actualització dels indicadors. 
-  Edició de materials per a la difusió. 
-  Disseny i edició de materials divulgatius. 
-  Gestió i coordinació del projecte. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Adaptació al canvi climàtic 
   - Reunions del Comité General de Direcció 
   - Reunions de la Comissió Tècnica de Gestió i Coordinació 
   - Formació de treballadors de l'Administració Local 
   - Participació en les MeTACC 

2 
7 

20 
25 
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1721B FEDER-BIOMASSA 
 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient  

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat 

Objectius específics 2019 

-  Millorar l'eficiència energètica en els equipaments dels serveis públics locals. 
-  Reduir les emissions de CO2 als municipis. 
-  Mantenir una eina d'anàlisi permanent dels sistemes energètics municipals. 

Activitats i productes 2019 

-  Instal·lar 8 calderes de biomassa a equipaments municipals. 
-  Connectar els paràmetres de funcionament de les calderes amb el sistema de telegestió energètica local. 
-  Difondre, comunicar i senyalar la inversió realitzada. 

Principals indicadors Previsió 2019 

 
Eficiència energètica en els equipaments municipals 
   - Calderes instal·lades 
 
 

 
 

8 
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17220 AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL 
 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient Llocs de treball:    24 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.16. Avaluació i gestió ambiental 

Objectius específics 2019 

-  Donar suport tècnic per a la gestió ambiental local en l’àmbit de la qualitat de l’aire i de les aigües, de la contaminació acústica i dels 
camps electromagnètics. 

-  Prestar suport tècnic en la localització de fuites en les xarxes d’abastament d’aigua. 
-  Facilitar el suport econòmic per a la gestió ambiental local en l’àmbit de la contaminació acústica. 

Activitats i productes 2019 

-  Assessorament tècnic. 
-  Préstec de material (sonòmetres, geòfon, etc.). 
-  Elaboració d'informes i treballs referents a la qualitat de l'aire i de les aigües, al soroll, als camps electromagnètics i a la detecció de 

fuites d'aigua a les xarxes d'abastament. 
-  Suport econòmic per a la compra de sonòmetres i per a l'adequació acústica de locals municipals. 

Principals indicadors Previsió 2019 

 
Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica 
   - Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats 
   - Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica 
Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics 
   - Informes tècnics sobre soroll 
   - Informes tècnics de camps electromagnètics 
Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric 
   - Informes tècnics sobre l'aigua 
   - Mostres d'aigua analitzades 
Suport econòmic 
   - Ens locals amb suport atorgat 

 
 

4.000 
30 

 
60 
20 

 
120 

2.000 
 

40 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A302 
A501 
AG01 
AS03 
AT01 
DP01 
PO08 
TG01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Director de programa 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    5 
    1 
    3 
    1 
    8 

 

Total destinacions    24 
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17221 SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ AMBIENTAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient Llocs de treball:    20 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.18. Educació i promoció ambiental 

Objectius específics 2019 

-  Potenciar i donar suport a les polítiques i a les activitats locals d’educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental local amb 
recursos i suport tècnic. 

-  Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
-  Incrementar i ampliar les activitats del Centre d’Estudis del Mar, incorporant-hi la gestió integrada del litoral. 
-  Impulsar el programa d’ambientalització de la Diputació de Barcelona i dels ens locals de la província. 
-  Impulsar i promoure les activitats d’educació i participació ambiental entorn als ecosistemes fluvials. 

Activitats i productes 2019 

-  Organització de jornades, producció i gestió d’exposicions itinerants, elaboració i gestió de campanyes de sensibilització ciutadana i 
elaboració i gestió de projectes d'educació ambiental. 

-  Gestió de les pàgines web de medi ambient, de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat i Sostenible.cat. 
-  Suport material, econòmic i tècnic a les iniciatives municipals d’educació, divulgació i participació ambiental. 
-  Producció de materials ambientals de base per als diferents col·lectius. 
-  Gestió de la secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
-  Coordinació del plans d’ambientalització locals. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat 
   - Entitats associades 
Centre d'Estudis del Mar 
   - Visitants 
Formació i reciclatge 
   - Jornades i seminaris 
   - Accions formatives 
Documentació ambiental i de difusió 
   - Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes 
Suport econòmic 
   - Ens locals amb suport atorgat 

290 

14.000 

35 
24 

84.000 

180 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A203 
A302 
A501 
AG01 
TA02 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    2 
    3 
    1 

   11 

Total destinacions    20 
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17230 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 
50401 O.T. de Planificació i Anàlisi Territorial 
50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial 

Llocs de treball:   207 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 
Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.05. Acció territorial i desenvolupament d'equipaments públics sostenibles 
1.06. Suport, anàlisi i planificació per a la protecció dels espais lliures 
1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits 

Objectius específics 2019 

-  Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari a la Xarxa de Parcs Naturals. 
-  Planificar i gestionar els espais naturals. 
-  Donar suport als municipis per a la millora de l'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable. 
-  Dur a terme tasques de prevenció d'incendis forestals i programes de restauració. 
-  Conservar i fer el tractament físic d'espais forestals, agraris i fluvials, fomentant l'ús públic i el desenvolupament econòmic del 

territori. 
-  Incrementar el coneixement sobre els valors, potencialitats i fragilitats dels espais lliures, per tal de proposar el model d’ordenació i 

gestió més eficaç en cada cas. 
-  Afavorir l'establiment d'infraestructures verdes a diverses escales territorials, per tal de garantir la prestació dels serveis ecosistèmics 

i la qualitat de vida de les persones. 
-  Enfortir la Xarxa de Parcs Naturals mitjançant l'establiment dels instruments de planificació necessaris a escala de xarxa i de cada 

espai. 
-  Estimular i desenvolupar la participació en projectes i xarxes d'abast estatal i europeu relacionats amb l'anàlisi i la planificació dels 

espais lliures. 
-  Assegurar la coordinació i el treball conjunt en matèria d'anàlisi i planificació dels espais lliures amb els departaments corresponents 

del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
-  Gestionar els espais naturals protegits amb la participació dels municipis, vetllant per la seva conservació i fomentant el 

desenvolupament socioeconòmic de la població local i l'ordenació de l'ús social. 
-  Donar suport al món local en la consolidació del model de gestió dels Parcs Naturals, mitjançant la gestió directa de la Diputació de 

Barcelona participada amb els ajuntaments o mitjançant consorcis amb les entitats locals. 
-  Desenvolupar accions de vigilància del compliment de la legalitat vigent en l'àmbit dels espais naturals protegits i tenir cura del 

manteniment del patrimoni corporatiu dels parcs. 
-  Desenvolupar accions adreçades a la conservació, al foment de la participació, al desenvolupament socioeconòmic i a l'ordenació de 

l'ús públic i a l'educació ambiental. 
-  Prestar suport a les actuacions municipals que afavoreixen un millor aprofitament de la biomassa forestal. 
-  Mantenir i millorar el patrimoni públic, els equipaments i les infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs 

Naturals. 

Activitats i productes 2019 

-  Provisió i manteniment d'equips informàtics a la Xarxa de Parcs Naturals. 
-  Provisió de sistemes de telecomunicacions a la Xarxa de Parcs Naturals. 
-  Manteniment actiu del web dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona. 
-  Activitats d'ús públic adreçades a l'entorn familiar i als visitants dels parcs naturals. 
-  Suport als municipis en la planificació i gestió del territori mitjançant l'elaboració d'informes tècnics preceptius. 
-  Participació en les activitats desenvolupades per institucions d'àmbit estatal i internacional, principalment EUROPARC-España, la  

Federació Europea de Parcs Nacionals i Naturals i la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). 
-  Actualització i millora de la informació necessària en el marc del projecte SITxell, mitjançant el treball conjunt amb universitats,  

centres de recerca, institucions i empreses especialitzades. 
-  Assessorament als municipis per a l'ordenació del seu sòl no urbanitzable, a través de l’anàlisi dels espais lliures, en el marc del 

projecte SITxell (Catàleg de serveis de la Diputació). 
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17230 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

-  Elaboració d’instruments de delimitació i planificació necessaris per a l'adequada gestió dels espais de la Xarxa de Parcs Naturals 
(principalment plans especials i plans de conservació). 

-  Execució de la línia de treball "Infraestructura verda local i benestar dels ciutadans", vinculat al conveni amb la Fundació Bancària 
"La Caixa" 2018-2020. 

-  Participació en projectes europeus de divulgació i intercanvi de coneixement en l’àmbit de l’anàlisi i la planificació dels espais lliures. 
-  Control de l'acompliment de les disposicions normatives mitjançant informes previs i notificacions de les infraccions. 
-  Funcionament dels òrgans de participació en la gestió: assemblees, consells coordinadors, comissions consultives i altres fòrums. 
-  Plans d'ús públic, disseny de xarxes viàries i d'itineraris, de senyalització i de regulació d'accés a zones sensibles. 
-  Gestió dels equipaments públics que es gestionen de manera directa, mitjançant conveni o concessió administrativa. 
-  Plans de conservació del patrimoni natural i plans de seguiment de paràmetres ecològics. 
-  Productes adreçats al desenvolupament socioeconòmic cercant la implicació dels sectors econòmics i als agents locals. 
-  Manteniment i conservació del patrimoni corporatiu. 
-  Redacció i execució dels plans anuals de prevenció d'incendis en els espais naturals protegits en col·laboració amb els ajuntaments. 
-  Diagnosi i valoració d’actuacions de manteniment del patrimoni públic, equipaments i infraestructures de la Xarxa de Parcs Naturals. 
-  Supervisió tècnica de l’execució de treballs de manteniment del patrimoni públic, equipaments i infraestructures de la Xarxa de Parcs 

Naturals. 
-  Supervisió tècnica de la senyalística de la Xarxa de Parcs Naturals.

Principals indicadors Previsió 2019 

Vigilància, control del planejament i plans de prevenció i restauració 
   - Informes preceptius emesos 
   - Escrits diversos 
   - Convenis de campanyes d'informació 
   - Accions de restauració 
Suport tècnic 
   - Municipis atesos en el recurs del catàleg (informes SNU) 
   - Noves capes cartogràfiques d'informació 
   - Municipis amb projectes de planificació i gestió en curs 
Suport tècnic 
   - Diagnosi i valoració de treballs de manteniment 
   - Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment 
   - Supervisió tècnica de contractes de subministrament de senyals 
Activitats d'ús social i educació ambiental 
   - Usuaris dels equipaments 
   - Visites al lloc web 
   - Pàgines visitades 
   - Cercle de voluntaris dels Parcs Naturals. Participants 
   - Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles 
   - Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes 
Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació 
   - Centres connectats 
   - Servidors als centres 
   - Estacions de treball als centres 
Suport econòmic. Polítiques de foment 
   - Ajuts atorgats 
   - Import atorgat 
Polítiques de foment. Programa viu el parc 
   - Assistents al Programa viu el parc 
   - Alumnes participants (i professors acompanyants) 
   - Aules 

1.100 
80 
45 
30 

9 
35 
59 

15 
10 
45 

600.000 
500.000 

1.500.000 
950 
200 

7.000 

13 
11 

350 

100 
350.000 

6.000 
5.000 

220 
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17230 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A102A 
A102C 
A103 
A203 
A302 
A401 
A501 
A502 
A544.D 
A692 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
DP01 
EE91 
PO03.D 
PO04 
PO06.D 
PO09.D 
PO13.D 
PSP1 
SE04 
SE06 
TA02 
TG01 
TG02 
ZZET 
ZZZZ 

Coordinador d'àmbit 
Coordinador d'àrea 
Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic auxiliar educació a extingir 
Personal d'oficis nivell  2 CTA 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Personal d'oficis nivell  7 CTA 
Personal subaltern Parcs CT 
Guarda forestal 
Guarda forestal 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Personal eventual d'assessorament tècnic 
Personal eventual 

    1 
    1 
    1 
    3 
    5 
    5 
    8 
    9 
    5 
    1 

   19 
    3 
    5 
    5 
    1 
    2 
    1 
    7 
    3 

   10 
    6 
    5 
    9 

   19 
   23 
    1 

   18 
   27 
    3 
    1 

Total destinacions   207 
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17231 INFRAESTRUCTURES PARCS I ESPAIS FLUVIALS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 
50401 O.T. de Planificació i Anàlisi Territorial 
50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial 

Llocs de treball:    16 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.05. Acció territorial i desenvolupament d'equipaments públics sostenibles 
1.06. Suport, anàlisi i planificació per a la protecció dels espais lliures 
1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits 

Objectius específics 2019 

-  Mantenir i millorar el patrimoni immoble corporatiu i els equipaments públics dels espais naturals protegits. 
-  Desenvolupar actuacions de millora del patrimoni forestal corporatiu dels parcs. 
-  Conservar i potenciar la infraestructura viària bàsica dels parcs. 
-  Mantenir i millorar la infraestructura bàsica de prevenció d'incendis en els espais naturals protegits. 
-  Mantenir i millorar el patrimoni públic, els equipaments i les infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs 

Naturals. 
-  Donar suport al món local en la conservació i millora dels espais fluvials. 
-  Conservar i gestionar el Parc Fluvial del Besòs a partir de l’encomanda feta pels ajuntaments. 
-  Incentivar i dinamitzar el desenvolupament de projectes d’aprofitament de biomassa forestal, per tal de millorar l’eficiència energètica 

i facilitar la gestió sostenible dels boscos. 
-  Fomentar el paper dels equipaments dels parcs com a exemples demostratius d’utilització de la biomassa forestal provinent dels 

mateixos espais per a calefacció i producció d’aigua calenta sanitària. 

Activitats i productes 2019 

-  Projectes de manteniment dels immobles i dels equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. 
-  Redacció i execució de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques de la Diputació de Barcelona en els parcs. 
-  Projectes de manteniment i millora de la xarxa viària i d'itineraris, i propostes de senyalització. 
-  Redacció d'estudis de seguretat de projectes d'obres de manteniment i millora del patrimoni públic, equipaments i infraestructures de 

la Xarxa de Parcs Naturals, així com la coordinació de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
-  Anàlisi de les instal·lacions i els serveis dels equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. 
-  Seguiment dels plans d'autoprotecció dels equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. 
-  Assistència tècnica en enginyeria i arquitectura en el patrimoni públic, equipaments i infraestructures de la Xarxa de Parcs Naturals. 
-  Execució del Pla de manteniment anual del Parc Fluvial del Besòs. 
-  Vetllar pel compliment del Pla d'usos i del Pla d'emergència del Parc Fluvial del Besòs. 
-  Instal·lació de calderes de biomassa en equipaments públics dels parcs de la xarxa per a la utilització de biomassa forestal (estella i 

llenyes) provinent de la gestió forestal dels mateixos espais. 
-  Redacció de projectes i direccions d’obres de manteniment i millora del patrimoni públic, equipaments i infraestructures de la Xarxa 

de Parcs Naturals. 
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17231 INFRAESTRUCTURES PARCS I ESPAIS FLUVIALS 

Principals indicadors Previsió 2019 

Parc Fluvial del Besòs. Seguiment ambiental 
   - Controls de quironòmids 
   - Controls de plagues 
Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc 
   - Controls de qualitat del servei de manteniment integral 
   - Controls de qualitat l'aigua 
Infraestructures i serveis generals 
   - Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals 
   - Direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals 
   - Estudis de seguretat i salut de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals 
   - Coordinació de seguretat i salut durant l'execució d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals 
   - Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals 
Vigilància, control del planejament i plans de prevenció i restauració 
   - Redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs 
   - Execució de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs 

5 
4 

12 
2 

10 
20 
10 
20 
20 

2 
6 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A302 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AT01 
TG01 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    1 
    3 
    5 

Total destinacions    16 
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17232 GESTIÓ ESPAI NATURAL SANT MIQUEL DEL FAI 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 
10410 Subdirecció de Logística 
10420 Subdirecció d'Edificació 
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Presidència 
Serveis Generals 
Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits 

Objectius específics 2019 

-  Prevenir i reduir la comissió d’actes il·lícits. 
-  Millorar els processos i la planificació. 
-  Millorar la contractació externa de subministraments i serveis. 
-  Condicionar l'Espai Natural per fer possible l'accés al públic. 
-  Mantenir i millorar els edificis, les instal·lacions i els espais exteriors. 
-  Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari. 

Activitats i productes 2019 

-  Organització, direcció, inspecció i coordinació del personal i dels serveis de seguretat prestats a l'Espai Natural, siguin propis o 
pertanyents a empreses de seguretat contractades. 

-  Prevenció, vigilància, instal·lació de sistemes de seguretat i resolució d'incidències per tal de garantir el correcte funcionament. 
-  Realitzar el control i el seguiment del servei de neteja. 
-  Controlar els consums de subministraments continus. 
-  Manteniment preventiu i correctiu amb mitjans propis o externs. 
-  Redacció d'estudis, de projectes bàsics i executius d'obres, i d'estudis de seguretat. 
-  Direcció i execució d'obres amb mitjans propis o externs. 
-  Legalització d'instal·lacions i obtenció de llicències d'obres i activitats. 
-  Gestió d'espais verds. 
-  Provisió i manteniment d'equips informàtics. 
-  Provisió de sistemes de telecomunicacions. 
-  Desenvolupament i manteniment del programari necessari. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Seguretat 
   - % de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts 
   - % de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts 
Activitats de control logístic 
   - Neteja d'interiors i exteriors (m2) 
   - Import de la neteja d'interiors i exteriors 
   - Consum d'electricitat (euros) 
   - Consum d'electricitat (kWh) 
Projectes i obres 
   - Obres en execució 

90 
80 

1.619,51 
8.000 

12.000 
20.000 

3 
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1723B LIFE TRITÓ MONTSENY 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits 

Objectius específics 2019 

-  Coordinar i gestionar el projecte Life Tritó Montseny amb la finalitat de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i el seu 
hàbitat de ribera. 

-  Vetllar pel compliment dels objectius del projecte d’acord amb les disposicions normatives establertes i la direcció del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny. 

-  Vetllar per la implementació de l'acord de subvenció entre el beneficiari coordinador i l'Agència per a Petites i Mitjanes Empreses 
(EASME)-Comissió Europea. 

-  Dur a terme el seguiment de l'impacte de les accions del projecte. 
-  Sensibilitzar el públic i difondre els resultats del projecte. 

Activitats i productes 2019 

-  Planificació i gestió del projecte Life Tritó Montseny d’acord amb els objectius establerts i les accions programades. 
-  Seguiment dels acords de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (soci coordinador) i la resta de socis del projecte. 
-  Redacció i execució dels informes i de les fites associades a les accions del projecte. 
-  Entrega dels informes relatius a les activitats realitzades i dels costos incorreguts a EASME-Comissió Europea. 
-  Elaboració dels productes adreçats a la coordinació del projecte amb cofinançament extern de la Comissió Europea (CE). 
-  Seguiment de l’execució de les accions del projecte, tant les accions realitzades per la Diputació de Barcelona, com les realitzades 

per la resta de socis beneficiaris del projecte. 
-  Arrendament de terres i/o indemnització per drets d'ús. 
-  Realització d'accions concretes de conservació. 
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21100 PENSIONS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.03. Dissenyar i impulsar estructures organitzatives intel·ligents i d'alt rendiment, adaptades i sensibles a les necessitats del món 
local i dels ciutadans, i ajustades quant a costos 
5.04. Consolidar un model de gestió de les persones focalitzat en el compromís, la implicació i la motivació, que aprofiti tot el seu 
talent i potencial per a assolir els objectius de la Diputació de Barcelona 
5.05. Orientar els serveis de recursos humans envers l'empleat, posant-lo al centre dels serveis prestats en l'àmbit de l'administració 
del personal 

Objectius específics 2019 

-  Assegurar el compliment dels acords relatius al pla de pensions. 

Activitats i productes 2019 

-  Gestió de les aportacions dels partícips al pla de pensions. 
-  Anàlisi i tramitació de canvis d’entitat gestora i dipositària. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Prestacions socials 
   - Partícips del pla de pensions 5.900 
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22100 PRESTACIONS SOCIALS ALS EMPLEATS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.06. Establir un marc de negociació col·lectiva que afavoreixi el diàleg i la participació en l'àmbit dels recursos humans 

Objectius específics 2019 

-  Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria de millores socials. 

Activitats i productes 2019 

-  Gestió de les prestacions socials. 
-  Gestió de l'ajut per fills menors de 18 anys. 
-  Gestió del sistema d'ajuts per menjar. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Ajuts per menjar 
   - Beneficiaris dels ajuts per menjar 
Ajuts per fills menors de 18 anys 
   - Beneficiaris dels ajuts per fills menors de 18 anys 
Ajuts per prestacions socials 
   - Titulars als quals se'ls ha abonat l'ajut per prestacions socials 

1.800 

1.800 

4.400 
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23100 SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
60000 Àrea d'Atenció a les Persones 
60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 
60101 Servei d'Acció Social 

Llocs de treball:   102 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
6 Àrea d'Atenció a les Persones 

Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 
Benestar Social 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

4.01. Serveis bàsics d'atenció social 
4.02. Inclusió social i lluita contra la pobresa 
4.04. Serveis socials d'atenció domiciliària 

Objectius específics 2019 

-  Dotar del programari necessari per a la gestió de l'assistència social als municipis. 
-  Donar suport econòmic a projectes d'entitats sense ànim de lucre. 
-  Prestar suport econòmic als ens locals de la demarcació de Barcelona per al desenvolupament de les competències dels serveis 

socials bàsics. 
-  Cooperar amb els ens locals en la planificació, organització i gestió dels serveis socials. 
-  Potenciar els plans d'inclusió social i la lluita contra la pobresa. 
-  Proporcionar assessorament i orientació jurídica als usuaris de serveis socials. 
-  Acompanyar els professionals dels serveis socials municipals en la seva activitat professional. 

Activitats i productes 2019 

-  Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA. 
-  Suport a la cobertura de la Targeta moneder d'impacte social. 
-  Finançament de l'àmbit del benestar social. 
-  Suport als programes de lluita contra la pobresa energètica. 
-  Projectes per a la millora de la planificació, organització i gestió de serveis socials. 
-  Cercles de comparació intermunicipal en l'àmbit de serveis socials. 
-  Suport als projectes d’inclusió social. 
-  Projectes i serveis de cobertura de les necessitats bàsiques. 
-  Suport a la gestió de prestacions econòmiques de caràcter social. 
-  Servei d’orientació jurídica (POJM) i servei d'intermediació hipotecària als serveis socials (SIDH). 
-  Formació per a professionals de serveis socials municipals dels ens locals. 
-  Supervisió d'equips de serveis socials bàsics i de càrrecs intermedis. 
-  Projectes en l’àmbit de l’atenció social domiciliària. 
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23100 SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA 
   - Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada) 
Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials 
   - Mediacions hipotecàries 
   - Consultes als serveis d'assessorament jurídic 
Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics 
   - Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics 
   - Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics 
Projectes per a la inclusió social 
   - Projectes de suport tècnic per a la inclusió social 
Formació 
   - Assistents 
Supervisió d'equips 
   - Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips 
Targeta moneder d'impacte social 
   - Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis 
Projectes d'atenció domiciliària 
   - Projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària 
Finançament de projectes d'entitats sense ànim de lucre 
   - Entitats beneficiades dins de les convocatòries de finançament de Benestar Social 
Programes de lluita contra la pobresa energètica 
   - Projectes contra la pobresa energètica 
Cercle de comparació intermunicipal 
   - Ens locals participants 

297 

1.000 
3.500 

18 
36 

15 

900 

147 

2.000 

10 

550 

100 

53 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A102C 
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A502 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
DP01 
ES02 
TA02 
TG01 
TG02 
ZZET 

Coordinador d'àrea 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic assistencial nivell 2 CT 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Personal eventual d'assessorament tècnic 

    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    2 
    5 
    4 

   19 
    2 
    5 
    2 
    2 
    1 
    1 
   3 

   31 
   13 
    6 

Total destinacions   102 
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23101 SUPORT A FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENCIÓ DEPENDÈNCIA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 
60103 Servei de Suport de Programes Socials 

Llocs de treball:    54 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
6 Àrea d'Atenció a les Persones 

Presidència 
Benestar Social 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

4.03. Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències 
4.04. Serveis socials d'atenció domiciliària 
4.05. Persones grans, en situació de dependència o discapacitat, i famílies cuidadores 

Objectius específics 2019 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 

-  Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc 
de la legislació vigent. 

-  Promoure la col·laboració amb les entitats del sector i actuacions de Respir en el territori. 
-  Prevenir, detectar i atendre la infància i adolescència i les seves famílies en risc social. 
-  Prevenir, detectar i atendre als adolescents i joves en l’àmbit de les drogodependències i les seves famílies. 
-  Promoure l’envelliment actiu de les persones grans. 
-  Facilitar que les persones amb manca d’autonomia i/o en situació de dependència puguin viure a casa seva amb qualitat de vida. 
-  Donar suport als cuidadors i cuidadores familiars de persones en situació de dependència. 

Activitats i productes 2019 

-  Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
-  Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb entitats i institucions. 
-  Col·laboració amb les entitats d'iniciativa social. 
-  Actuacions per a infants i adolescents i les seves famílies en situació de risc social. 
-  Actuacions de prevenció i planificació en drogodependències. 
-  Actuacions de tractament del consum de drogues adreçades a adolescents i joves i a les seves famílies. 
-  Actuacions d’atenció a les persones grans. 
-  Programa els serveis socials més a prop. 
-  Programa d’arranjament d’habitatges per a persones grans. 
-  Servei local de teleassistència. 
-  Projectes en l’àmbit de les persones en situació de dependència. 
-  Grups de suport emocional i ajuda mútua. 

111



23101 SUPORT A FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENCIÓ DEPENDÈNCIA 

Principals indicadors Previsió 2019 

Servei local de teleassistència 
   - Persones amb servei local de teleassistència actiu 
Els serveis socials més a prop 
   - Municipis participants en el programa "Serveis socials més a prop" 
Arranjament d'habitatges 
   - Habitatges arranjats per a gent gran (dada acumulada) 
Actuacions d'atenció a les persones grans 
   - Projectes de suport tècnic d'atenció a les persones grans 
Projectes per a infants i adolescents en situació de risc 
   - Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc 
Projectes de prevenció de les drogodependències des dels serveis socials 
   - Projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències 
Actuacions de prevenció i detecció de consums problemàtics a substàncies i pantalles 
   - Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies 
Col·laboració amb entitats d'iniciativa social 
   - Convenis de col·laboració i subvencions directes vigents amb entitats d'iniciativa social 
Grups de suport emocional i ajuda mútua 
   - Municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua 

94.100 

40 

6.495 

16 

15 

21 

270 

45 

75 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A202 
A301 
A401 
A501 
AG01 
AS02 
AT01 
AT09 
DP01 
ES01 
ES02 
PS01 
TA02 
TG01 
TG02 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic assistencial nivell 1 CT 
Tècnic assistencial nivell 2 CT 
Personal subaltern CT 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    3 
    1 
    2 
    1 
    1 
    2 
    2 
    1 
    5 
    1 
    1 

   19 
   12 

Total destinacions    54 
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23102 CENTRES RESIDENCIALS D'ESTADES TEMPORALS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

60200 Ger.Ser. Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 
60202 Oficina de Suport Tècnic i Logístic 

Llocs de treball:   457 

Àrea Matèria de gestió 

6 Àrea d'Atenció a les Persones Benestar Social 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

4.11. Centres residencials d'estades temporals i programa Respir per a persones grans amb dependència i persones amb discapacitat 
intel·lectual 
4.12. Centres residencials d'estades temporals - Servei d'atenció a urgències de la vellesa 

Objectius específics 2019 

-  Potenciar les polítiques de suport a les famílies cuidadores des del Programa RESPIR, així com vetllar per la millora del model de 
gestió dels centres residencials d’estades temporals. 

-  Consolidar un pla de millora de la qualitat per tal de promoure una atenció òptima centrada en l’usuari i la seva família. 
-  Redissenyar els processos de treball aplicant criteris d’eficiència i eficàcia i potenciar la transversalitat i coordinació entre les 

diferents unitats funcionals. 
-  Optimitzar el tractament de la informació i de les dades de gestió necessàries i vetllar per la millora de la comunicació interna i 

externa així com de la gestió del coneixement. 

Activitats i productes 2019 

-  Promoció d'activitats, programes d’atenció i canvis en l’organització del treball destinats a ampliar o adaptar els serveis que es 
presten als usuaris i les seves famílies. 

-  Vetlla per l’eficàcia de les dinàmiques i procediments de treball basats en la coordinació dels diferents col·lectius professionals i en la 
gestió compartida amb diferents unitats. 

-  Desplegament del mapa de processos i confecció o actualització dels procediments de treball. 
-  Consolidació del nou model de gestió dels productes farmacèutics, que inclou processos d’aprovisionament, emmagatzematge i 

distribució d'aquests. 
-  Potenciació de la relació amb els serveis d’atenció primària dels ajuntaments de la província. 
-  Proposta i/o desenvolupament d'accions encaminades a la millora de la gestió del coneixement i de la comunicació interna i externa. 
-  Actualització o manteniment de les diferents eines de gestió de la qualitat de les que es disposa. 
-  Planificació de la distribució del temps de treball i gestió de les incidències del personal assistencial per tal de garantir les presències 

fixades i la correcta aplicació de la normativa interna de què es disposa. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Gent gran. Llarga estada 
   - Places 
Gent gran. RESPIR 
   - Places 
   - Usuaris atesos 
   - Índex d'ocupació 
Gent gran. SAUV 
   - Places 
   - Usuaris atesos 
   - Índex d'ocupació 
Discapacitat. RESPIR 
   - Places 
   - Usuaris atesos 
   - Índex d'ocupació 

12 

205 
1.600 

90 

36 
100 
96 

32 
1.700 

90 
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23102 CENTRES RESIDENCIALS D'ESTADES TEMPORALS 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A203 
A401 
A501 
A502 
A503 
A504 
A524 
A525 
AG01 
AS02 
AS03 
ES01 
ES02 
PO01 
PO02 
PO04 
PO08 
TA02 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Cap unitat nivell 4 CTB 
Cap unitat nivell 5 CTB 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Tècnic assistencial nivell 1 CT 
Tècnic assistencial nivell 2 CT 
Personal d'oficis nivell  1 CTB 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    4 
    2 

   15 
    4 
    1 
    2 
    3 
    7 
    1 
    1 

   25 
  175 
  117 
   10 
   10 
    7 
    1 

   58 
   11 

Total destinacions   457 
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23110 IGUALTAT I CIUTADANIA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
60300 Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania 
60301 Oficina de les Dones i LGTBI 
60302 Oficina del Pla Jove 
60303 Serv. Convivència, Diversitat i Partic. Ciutadana 

Llocs de treball:    80 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
6 Àrea d'Atenció a les Persones 

Presidència 
Igualtat i Ciutadania 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

4.06. Convivència, respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones 
4.07. Foment de la participació ciutadana i el govern obert 
4.08. Transversalitat de gènere i no discriminació 
4.09. Donar suport als municipis per a l’eradicació de la violència masclista i reforçar els recursos d’atenció i recuperació 
4.10. Transversalitat de les polítiques de joventut, autonomia i esperit emprenedor 

Objectius específics 2019 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 

-  Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc 
de la legislació vigent. 

-  Fomentar la transversalitat de gènere i la no discriminació. 
-  Articular una resposta integral per a l'eradicació de la violència masclista. 
-  Promocionar la transversalitat en les polítiques de joventut, l'autonomia i esperit emprenedor en els joves. 
-  Potenciar les accions municipals per a la promoció de la convivència, el respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les 

persones. 
-  Fomentar la participació ciutadana i el govern obert. 

Activitats i productes 2019 

-  Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
-  Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb entitats i institucions. 
-  Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats i esdeveniments d’interès públic o social de 

caràcter singular. 
-  Programa de formació i coneixement: jornades, accions formatives per a electes i equips tècnics, seminaris i cicles especialitzats. 
-  Programa de subvencions a entitats. 
-  Assessorament i suport tècnic i econòmic als ens locals per a l'elaboració de plans locals en matèria d'igualtat. 
-  Programa de prevenció de la violència masclista. 
-  Programa de polítiques LGTBI. 
-  Assessorament, suport tècnic i econòmic als ens locals per a l'elaboració de plans locals en matèria de joventut. 
-  Foment de les polítiques de joventut des dels ajuntaments, els instituts i les entitats. 
-  Programa FEM TEC per generar espais d'empoderament per a la joventut. 
-  Assessorament, suport tècnic i econòmic als ens locals per a l'elaboració de plans locals en matèria de convivència i participació 

ciutadana. 
-  Programa de mediació ciutadana. 
-  Programa de participació ciutadana, foment de l'associacionisme, dinamització d'entitats i participació 2.0. 
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23110 IGUALTAT I CIUTADANIA 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport econòmic. Total gerència 
   - Entitats amb suport atorgat 
Suport tècnic i econòmic. Joventut 
   - Tallers finalitzats 
   - Suport tècnic i material per a eines de planificació i altres projectes locals de joventut finalitzats 
   - Ens locals amb suport atorgat. Pla Xarxa de Governs Locals 
Suport econòmic. Igualtat de gènere 
   - Ens locals beneficiaris 
Programa de mediació ciutadana 
   - Persones beneficiades en processos de mediació ciutadana 
   - Actuacions realitzades 
Suport tècnic i econòmic. Convivència, diversitat i participació ciutadana 
   - Plans, programes i projectes 
   - Ens locals amb suport atorgat. Pla Xarxa de Governs Locals 

160 

215 
50 

240 

180 

14.500 
85 

90 
180 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A202 
A203 
A302 
A502 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
EE09 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    2 
    5 
    4 
    6 
    2 
    2 
    2 
    1 
    1 
    1 
    5 

   20 
   27 

Total destinacions    80 
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23111 ESCOLA DE LA DONA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
60301 Oficina de les Dones i LGTBI 

Llocs de treball:    51 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
6 Àrea d'Atenció a les Persones 

Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 
Igualtat i Ciutadania 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

4.08. Transversalitat de gènere i no discriminació 

Objectius específics 2019 

-  Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari. 
-  Oferir un espai de formació i participació específica de les dones i els homes de la demarcació de Barcelona. 
-  Potenciar l'ocupació i l'emprenedoria. 
-  Esdevenir un espai de referència per la formació en matèria d'igualtat i de les polítiques d'atenció a les persones. 
-  Potenciar el coneixement d'oficis tradicionals amb potencialitats ocupacionals. 

Activitats i productes 2019 

-  Provisió i manteniment d'equips informàtics. 
-  Ensenyaments d'art, cuina, moda, humanitats, tecnològics i artístics. 
-  Accions formatives en matèria d'igualtat. 
-  Accions formatives i d'acompanyament per potenciar l'emprenedoria. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Oferta formativa 
   - Places ofertes 
   - Places cobertes 
   - % d'ocupació 
   - Accions formatives 

4.697 
4.564 

97 
314 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A502 
AG01 
AT01 
EE01 
EE02 
EE09 
PO08 
TG01 
TG02 

Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic ensenyament nivell 1 
Tècnic ensenyament nivell 2 
Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    5 
    1 

   13 
   23 
    5 
    1 
    1 
    1 

Total destinacions    51 
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24100 SUPORT AL MERCAT DE TREBALL LOCAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

30101 Servei de Mercat de Treball Llocs de treball:    40 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Promoció Econòmica i Ocupació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

2.04. Impulsar i dinamitzar el sistema públic local d'ocupació de la demarcació de Barcelona 

Objectius específics 2019 

-  Potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local d'ocupació mitjançant la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació 
(XALOC). 

-  Promoure l'adaptabilitat del sistema públic local d'ocupació a les necessitats territorials i a l'evolució de la conjuntura 
socioeconòmica. 

Activitats i productes 2019 

-  Suport a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació. 
-  Suport a la Xarxa per a la inserció laboral de persones que presenten trastorns de salut mental. 
-  Oferta d'instruments i suport tecnològic, tècnic i econòmic per millorar l'eficàcia en la gestió de serveis. 
-  Capacitació dels equips municipals mitjançant activitats formatives i intercanvi d'experiències. 
-  Millora de les funcionalitats de les eines de gestió existents. 
-  Organització d'activitats per a la transferència de coneixement. 
-  Implementació de projectes específics pilots per afavorir la inserció de persones amb especials dificultats i/o adaptació professional 

en sectors productius generadors d'ocupació. 
-  Desenvolupament d'accions destinades a la recerca i anàlisi de la informació per a la presa de decisions en l'àmbit local. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) 
   - Llocs de treball oferts 
   - % de cobertura dels llocs de treball 
   - Persones ateses 
   - Empreses ateses 
Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL) 
   - Persones ateses 
   - Persones que han trobat feina 
Suport econòmic. Fons de prestació i concurrència competitiva 
   - Ens locals amb suport atorgat 
Cercles de comparació intermunicipal 
   - Ens locals participants 
Intercanvi d'experiències 
   - Edicions organitzades 

14.800 
50 

82.400 
9.600 

1.400 
420 

100 

36 

15 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A202 
A301 
A401 
A502 
AG01 
AS02 
AT01 
AT09 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    4 
    3 
    3 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    6 

   15 

Total destinacions    40 
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31100 SALUT PÚBLICA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
60401 Servei de Salut Pública 

Llocs de treball:    54 

Àrea Matèria de gestió 

6 Àrea d'Atenció a les Persones Salut Pública i Consum 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

4.14. Promoció de la salut 
4.15. Protecció de la salut 

Objectius específics 2019 

-  Cobrir al màxim possible les necessitats dels ajuntaments per al desenvolupament de les seves competències en matèria de salut 
pública, d’acord amb la Llei 18/2009 de salut pública de Catalunya. 

-  Conèixer l'estat de salut de la població dels municipis majors de 10.000 habitants per poder prioritzar polítiques de millora i de 
reducció de desigualtats en salut, així com per orientar la presa de decisions incloent les de la mateixa corporació. 

-  Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixements entre els professionals de l'àmbit de la salut pública. 
-  Fomentar i protegir la salut de les persones en relació als riscos relacionats amb el consum d'aliments i l'aigua de consum humà, així 

com amb els factors ambientals. 
-  Fomentar accions en l'àmbit local per promoure hàbits i estils de vida saludables, per lluitar contra les desigualtats socials en salut i 

per implementar l'estratègia "salut a totes les polítiques". 

Activitats i productes 2019 

-  Obtenció, gestió i sistematització d'informació sobre salut, per posar-la a l’abast dels responsables tècnics i polítics a fi d'afavorir la 
presa de decisions en salut pública i l’elaboració de plans de salut. 

-  Recull i anàlisi d'informació sobre l’estructura i les activitats dels serveis de salut pública municipal. 
-  Disseny i desenvolupament d'un programa de formació continuada d'electes i tècnics de salut pública. 
-  Suport tècnic i econòmic als municipis per dissenyar i desenvolupar programes i activitats adreçats a promoure hàbits i estils de vida 

saludables. 
-  Suport tècnic i/o econòmic a municipis en matèria de sanitat ambiental (control de piscines, establiments de tatuatge i pírcing, 

prevenció de legionel·losi, control de mosquits i d'altres plagues i altres factors de risc relacionats amb el medi ambient). 
-  Suport tècnic i/o econòmic als municipis en matèria de seguretat alimentària. 
-  Suport tècnic i econòmic a municipis de menys de 5.000 habitants en el control de la qualitat sanitària de l’aigua de consum humà. 
-  Suport tècnic i econòmic als municipis del litoral en matèria d'higiene i salubritat a les platges. 
-  Promoció d'entorns urbans saludables. 
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31100 SALUT PÚBLICA 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària 
   - Inspeccions realitzades 
Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà 
   - Analítiques d'aigua de consum 
Suport tècnic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental 
   - Protocols de control sanitari de piscines complimentats 
Suport tècnic. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut 
   - Activitats d'educació per a la salut realitzades 
Formació 
   - Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives 
Suport econòmic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària 
   - Grau cobertura territorial de les subvencions en seguretat alimentària. Convocatòria 
Suport econòmic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental 
   - Grau cobertura ter. sub. sanitat ambiental: control plagues, prev. legionel·losi, control aus urbanes i mosquit   

tigre. Convocat. 
Suport econòmic. Promoció de la salut 
   - Grau cobertura territorial de les subvencions en promoció de la salut. Convocatòria 
Suport econòmic. Total convocatòria 
   - Grau cobertura eco.: seg. alimen., sanit. ambie., anim. companyia, seg. i salubr. platges, prom. salut,    

cardiopr. i plans de salut. Total 
Suport tècnic. Informació i anàlisi en salut pública 
   - Municipis +10.000 habitants als quals s'ha lliurat informe d'indicadors de salut 

2.000 

1.600 

270 

2.700 

1.000 

25 

85 

65 

25 

64 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A202 
A301 
A302 
A501 
A502 
A503 
AG01 
AT01 
AT09 
PO14 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Conductor de vehicles 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    2 
    3 
    1 
    2 
    7 
    1 
    2 
    1 

   18 
   14 

Total destinacions    54 

120



32000 POLÍTIQUES EDUCATIVES LOCALS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
40000 Àrea de Cultura, Educació i Esports 
40300 Gerència de Serveis d'Educació 

Llocs de treball:    93 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports 

Presidència 
Educació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

3.06. Reforçar l'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya per garantir una 
educació de qualitat, equitativa i adaptada a l'entorn 
3.07. Augmentar l'èxit educatiu amb serveis educatius bàsics orientats a les persones des de l'adaptació a l'especificitat local 
3.08. Consolidar polítiques i programes per garantir itineraris personals i transicions educatives al llarg de la vida 

Objectius específics 2019 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 

-  Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc 
de la legislació vigent. 

-  Reforçar les funcions dels ajuntaments dins del servei català d'educació i incrementar l'equitat en l'accés als serveis educatius. 
-  Contribuir a la sostenibilitat dels centres i serveis educatius de titularitat municipal. 
-  Reduir les taxes de fracàs escolar i d'abandonament escolar prematur. 
-  Reforçar els programes d'orientació, de transició i de millora dels rendiments educatius. 
-  Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixement entre els professionals de l'educació dels ajuntaments. 

Activitats i productes 2019 

-  Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
-  Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb entitats i institucions. 
-  Estudis i assessoraments de planificació educativa. 
-  Projectes i recursos per a la creació i el manteniment d'equipaments educatius. 
-  Suport tècnic i econòmic a la gestió i funcionament de centres educatius municipals. 
-  Suport a accions, projectes i plans d'acompanyament a l'escolaritat. 
-  Activitats de suport a la funció educativa de les famílies. 
-  Suport a accions i projectes d'orientació educativa i de suport a les transicions. 
-  Activitats de formació per a la reincorporació al sistema educatiu i per a la millora de la qualificació professional. 
-  Formació de tècnics i responsables de serveis i centres educatius municipals. 
-  Activitats de difusió i intercanvi de coneixement en l'àmbit educatiu. 
-  Dinamització de les xarxes de participació infantil, d'escoles municipals de persones adultes i de projectes educatius de poble o 

ciutat. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Formació 
   - Accions formatives 
Suport tècnic. Planificació i coresponsabilitat 
   - Municipis que formen part de les xarxes d’educació (PEC, EMPA i PIA) 
Suport tècnic. Centres educatius municipals 
   - Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius 
   - Projectes de suport al funcionament d'escoles: bressol, de persones adultes, de música i arts 
Suport tècnic. Acompanyament a l'escolaritat i orientació educativa 
   - Projectes d’acompanyament a l'escolaritat i de suport a les transicions 
   - % d'alumnes dels cursos d’accés als CFGM que superen la prova d’accés 
Suport econòmic. Activitats i serveis d'educació 
   - Ajuts atorgats 
   - Import mitjà d'ajuts 

800 

200 

30 
40 

200 
35 

465 
6.000 
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32000 POLÍTIQUES EDUCATIVES LOCALS 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A202 
A203 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A691 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
DP01 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    1 
    4 
    1 
    2 
    5 
    2 
    1 

   10 
    2 
    1 
    3 
    5 
    1 
    3 
    3 
    1 

   13 
   32 

Total destinacions    93 
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32400 SERVEIS TRASPASSATS D'EDUCACIÓ 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
1B000 Intervenció General 
40300 Gerència de Serveis d'Educació 

Llocs de treball:    49 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports 

Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 
Educació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

3.06. Reforçar l'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya per garantir una 
educació de qualitat, equitativa i adaptada a l'entorn 

Objectius específics 2019 

Activitats i productes 2019 

Principals indicadors Previsió 2019 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
EE01 
EE02 
EE09 
TG01 

Tècnic ensenyament nivell 1 
Tècnic ensenyament nivell 2 
Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir 
Tècnic nivell 1 

    7 
   37 
    3 
    2 

Total destinacions    49 
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33210 SISTEMA REGIONAL DE LECTURA PÚBLICA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
40200 Gerència de Serveis de Biblioteques 

Llocs de treball:   422 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports 

Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 
Cultura 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

3.01. Sistema de lectura pública 

Objectius específics 2019 

-  Incorporar les tecnologies de la informació i de la comunicació al funcionament ordinari. 
-  Proveir la infraestructura bàsica i necessària per al correcte funcionament dels serveis digitals associats a la Xarxa de Biblioteques 

Municipals (XBM). 
-  Donar suport a la creació i millora dels equipaments bibliotecaris d'acord amb els dèficits i les prioritats del Mapa de Lectura Pública 

en col·laboració amb altres administracions, i actualitzar el Pla de bibliobusos. 
-  Enfortir els ajuntaments per a la prestació dels serveis de biblioteca pública oberts a l'experimentació i la participació, com a motor 

del progrés social. 
-  Impulsar mecanismes de consolidació de treball en xarxa de les biblioteques i la seva cooperació amb els agents locals com a valor 

d'innovació en la prestació de serveis públics i el desenvolupament local. 

Activitats i productes 2019 

-  Dotació dels recursos necessaris a les biblioteques perquè disposin d’un fons documental i d'uns equipaments tecnològics adients. 
-  Desenvolupament i manteniment del programari necessari. 
-  Atenció personalitzada al personal de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
-  Suport tècnic i econòmic per a la construcció i millora de biblioteques i pel desenvolupament del Mapa bibliotecari provincial. 
-  Gestió del servei de biblioteca mòbil (bibliobús). 
-  Desenvolupament de projectes que posicionin la biblioteca com a laboratori de creació i experimentació multidisciplinària, 

especialment en sectors intensius en tecnologia i coneixement. 
-  Dotació de les biblioteques de recursos, en fons documental i en tecnologies, per tal que disposin de col·leccions i equipaments 

tecnològics adients. 
-  Facilitació als ciutadans de la província l'accés al conjunt de recursos documentals de la Xarxa de Biblioteques Municipals i gestió 

del servei de préstec interbibliotecari. 
-  Suport als serveis de la biblioteca pública com a centre d'informació, de formació permanent, d'espai cultural i de foment de la 

lectura i la cooperació amb els agents del territori. 
-  Desenvolupament de propostes formatives i de treball en equip per al personal de les biblioteques. 
-  Estudis d'avaluació del servei de biblioteca pública. 
-  Suport tècnic i econòmic per a la contractació del personal bibliotecari de les biblioteques de la XBM. 
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33210 SISTEMA REGIONAL DE LECTURA PÚBLICA 

Principals indicadors Previsió 2019 

Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
   - Biblioteques i bibliobusos (dada acumulada) 
Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
   - Municipis amb biblioteca (dada acumulada) 
   - Municipis amb parada de bibliobús (dada acumulada) 
Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA 
   - Equipament informàtic XBM. DIBA 
   - Connexions Wi-Fi 
   - Incidències resoltes 
Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris 
   - Usuaris inscrits (dada acumulada) 
   - Visites. Biblioteques i bibliobusos 
Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec 
   - Total de transaccions de préstec 
Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats 
   - Usuaris del servei d'internet i ofimàtica 
   - Usuaris del servei Wi-Fi 
   - Visites al lloc web Gènius 
   - Visites al lloc web Biblioteca Virtual 

239 

146 
110 

5.450 
2.900.000 

8.300 

2.800.000 
20.000.000 

11.500.000 

1.500.000 
2.300.000 
1.250.000 
7.700.000 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A504 
A544.D 
AG01 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
AT41.D 
DB01 
DB02 
DB02.D 
DB03 
DB04 
PO02 
PO04 
TA00 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Auxiliar tècnic nivell 1 CTA 
Director biblioteca tipus C 
Director biblioteca tipus B 
Director biblioteca tipus B 
Director biblioteca tipus A 
Director biblioteca central urbana 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    3 
    1 
    6 
    1 

   11 
    9 
    2 
    1 
    1 
    9 
    2 

   17 
    3 
    3 

   14 
   11 
   79 
   10 
   41 
   13 
    2 
    8 
    1 

  159 
   13 

Total destinacions   422 
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33220 ARXIUS MUNICIPALS I PATRIMONI DOCUMENTAL LOCAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

40102 Oficina de Patrimoni Cultural Llocs de treball:    11 

Àrea Matèria de gestió 

4 Àrea de Cultura, Educació i Esports Cultura 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

3.04. Foment i difusió del patrimoni cultural local: museus, patrimoni cultural moble, arxius i patrimoni documental local 

Objectius específics 2019 

-  Facilitar eines de suport i assistència tècnica per a la gestió dels arxius municipals. 
-  Potenciar la gestió dels serveis d'arxiu municipal de manera que siguin sostenibles. 
-  Consolidar el desplegament territorial de la Xarxa d'Arxius Municipals com a principal instrument de suport de la Diputació. 
-  Contribuir a l'aplicació de les TIC per garantir el tractament de la documentació dels ajuntaments. 
-  Assessorar les corporacions municipals en temes arxivístics i de gestió documental. 

Activitats i productes 2019 

-  Programa d'organització: establiment de mètodes i plans de treball, així com la seva execució, per a la posada al dia dels arxius dels 
municipis menors de 10.000 habitants. 

-  Programa de manteniment: gestió per part dels arxivers itinerants de l'arxiu dels municipis menors de 10.000 habitants. 
-  Central de serveis tècnics: coordinació i suport als municipis amb tècnic/arxiver propi en diferents programes. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Xarxa d'Arxius Municipals 
   - Ens locals adherits (dada acumulada) 
   - Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels arxius de la XAM 
   - Import atorgat. Activitats dels arxius de la XAM 
Organització arxius 
   - Municipis amb organització en curs 
   - Arxius organitzats (dada acumulada) 
Manteniment 
   - Actuacions 
   - Municipis amb actuacions 
Central de serveis tècnics 
   - Actuacions 
   - Municipis amb actuacions 

230 
35 

80.000 

3 
213 

615 
148 

140 
60 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A501 
TG02 

Cap unitat nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
   10 

Total destinacions    11 
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33300 MUSEUS I PATRIMONI CULTURAL MOBLE 

Orgànics de gestió Recursos humans 

40000 Àrea de Cultura, Educació i Esports 
40102 Oficina de Patrimoni Cultural 

Llocs de treball:    17 

Àrea Matèria de gestió 

4 Àrea de Cultura, Educació i Esports Cultura 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

3.04. Foment i difusió del patrimoni cultural local: museus, patrimoni cultural moble, arxius i patrimoni documental local 

Objectius específics 2019 

-  Fer de l'Oficina de Patrimoni Cultural un servei de suport a la gestió municipal del patrimoni, complementari dels serveis existents i 
supletori allà on no n'hi ha. 

-  Afavorir el coneixement, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni cultural. 
-  Aprofitar les tecnologies de la informació i el coneixement per a la gestió i difusió del patrimoni cultural. 
-  Cooperar en la gestió i el bon funcionament dels museus municipals, a través de la Xarxa de Museus Locals (XML). 
-  Gestionar el fons d'art de la Diputació de Barcelona. 

Activitats i productes 2019 

-  Xarxa de Museus Locals: suport als museus mitjançant programes de documentació, conservació, restauració, compres conjuntes, 
exposicions itinerants, difusió, comunicació, formació i promoció de nous públics. 

-  Fons d'art de la Diputació de Barcelona: documentació, restauració, conservació i difusió. 
-  Mapes de patrimoni cultural: inventaris exhaustius del patrimoni cultural, natural, material i immaterial dels municipis que ho 

demanen, presentats en un sistema d'informació geogràfica (SIG). 
-  Suport tècnic als municipis: estudis, projectes i consultoria sobre temes relacionats amb el patrimoni cultural, la seva conservació, 

reutilització, difusió i revitalització. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Xarxa de Museus Locals 
   - Actuacions realitzades per als museus 
   - Ens locals adherits a la Xarxa de Museus Locals 
   - Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals 
Programa de conservació i restauració 
   - Ens locals amb accions de restauració 
Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies 
   - Ens locals que han rebut exposicions itinerants 
Mapes de patrimoni cultural 
   - Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada) 
Suport tècnic en patrimoni cultural 
   - Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte mapes de patrimoni cultural) 
Suport econòmic 
   - Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels museus de la XML 
   - Import atorgat. Activitats dels museus de la XML 

280 
54 
69 

35 

18 

175 

15 

54 
450.000 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A302 
A501 
AS02 
TA03 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Secretària de directiu 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 

   12 

Total destinacions    17 
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33310 PALAU GÜELL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 
10410 Subdirecció de Logística 
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 

Llocs de treball:     9 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Presidència 
Serveis Generals 
Urbanisme i Habitatge 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania.

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.01. Patrimoni arquitectònic local 
5.16.  Model corporatiu de seguretat sostenible 

Objectius específics 2019 

-  Prevenir i reduir la comissió d’actes il·lícits. 
-  Millorar el processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis. 
-  Consolidar el Palau Güell com un espai museístic que garanteixi la conservació, el coneixement i la difusió d’aquesta obra declarada 

per la UNESCO patrimoni mundial. 
-  Donar continuïtat a les accions i projectes del Pla museològic i implementar el nou Pla de gestió del Palau Güell a partir d'un model 

d'organització eficient, compromès amb la cultura del país i amb projecció internacional. 
-  Gestionar la visita pública i garantir el seu estàndard, apropar-lo al públic de proximitat així com implementar i gestionar les diferents 

tipologies de visita guiada, activitats educatives, culturals i musicals. 
-  Portar a terme la comunicació i la difusió dels valors del Palau. 
-  Col·laborar en l’elaboració del pla director de manteniment i conservació de l’edifici. Vetllar per la realització i gestió del manteniment 

ordinari, adaptatiu i preventiu d'aquest, així com adequar l'immoble contigu al Palau. 
-  Garantir el bon estat de conservació dels elements constructius, ornamentals i artístics del monument, així com el bon funcionament 

de les instal·lacions tècniques. 
-  Difondre la tasca de restauració realitzada del Palau Güell com a mètode d'intervenció en el patrimoni. 

Activitats i productes 2019 

-  Organització, direcció, inspecció i coordinació del personal i dels serveis de seguretat prestats a la corporació, siguin propis o 
pertanyents a empreses de seguretat contractades. 

-  Prevenció, vigilància, instal·lació de sistemes de seguretat i resolució d'incidències per tal de garantir el correcte funcionament de la 
institució. 

-  Verificació periòdica del servei de neteja. 
-  Control dels consums dels subministraments continus. 
-  Implementació de les noves línies d’actuació del Pla de gestió del Palau Güell, com a equipament cultural del patrimoni mundial, 

d’acord amb les directrius establertes per la UNESCO. 
-  Gestió de la visita pública, facilitant l'accés al Palau als diferents col·lectius. 
-  Gestió de la botiga del Palau Güell, oferint productes de qualitat, específics del Palau i de producció local. 
-  Dinamització del web del Palau Güell així com de les xarxes socials, com a eines de difusió i de comunicació de les novetats i 

serveis del Palau. 
-  Implementació de noves exposicions temporals vinculades o de promoció del Palau Güell. 
-  Ampliació del fons fotogràfic i documental del Palau, fent-lo accessible a les demandes de recerca i investigació. 
-  Encàrrec d'estudis de les diferents arts aplicades que integren el Palau amb la finalitat d’ampliar-ne el coneixement. 
-  Consolidació de les relacions amb les entitats de l’entorn, les institucions culturals i les iniciatives ciutadanes del barri i de la ciutat 

amb l’objectiu d’acostar el Palau Güell al públic de proximitat. 
-  Seguiment de les accions de manteniment i conservació preventiva de l’edifici a través del control de la resolució de les incidències 

derivades de l’activitat del Palau. 
-  Consolidació dels serveis oferts: visites guiades programades en diferents idiomes, ampliació dels tallers artesanals del projecte 

educatiu i familiar, visites especialitzades i activitats musicals i culturals. 
-  Planificació i gestió del manteniment ordinari, feines de conservació preventiva, gestió d'incidències i manteniment correctiu. 
-  Planificació i execució de les actuacions de millora a l'edifici. 
-  Suport a la direcció en la planificació de l'activitat expositiva i els actes puntuals. 
-  Continuació de la feina d'investigació en matèria de restauració arquitectònica i de la conservació de l'edifici en els diferents àmbits 

(estructural, artístic, històric, etc.). 
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33310 PALAU GÜELL 

Principals indicadors Previsió 2019 

Visites 
   - Visitants 
   - % visitants entrades en grup educatiu 
   - % visitants amb visita guiada 
Publicacions 
   - Opuscles distribuïts 
   - Flyers distribuïts 
Botiga 
   - Clients 
Audioguia 
   - % visitants que utilitzen l'audioguia general 
Web 
   - Visites al web 
Drets a fotografia o filmació 
   - Sessions fotogràfiques i gravacions 
Cessió d'espais a tercers 
   - Espais utilitzats 
Seguretat 
   - % de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts 
   - % de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts 
Activitats de control logístic 
   - Neteja dels edificis i recintes (m2) 
   - Import de la neteja dels edificis i recintes 
   - Consum d'aigua (euros) 
   - Consum d'aigua (m3) 
   - Consum d'electricitat (euros) 
   - Consum d'electricitat (kW) 
Projectes i obres 
   - Documents tècnics de manteniment i difusió 
   - Contractes d'obres de millora dels elements 
   - Contractes de manteniment 

230.000 
3 

3,50 

200.000 
50.000 

20.000 

98 

350.000 

16 

10 

90 
80 

3.711 
173.500 

6.800 
1.400 

45.000 
259.000 

2 
10 
2 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A501 
A502 
AG01 
AS03 
AT01 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    2 

Total destinacions     9 
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33400 DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
40000 Àrea de Cultura, Educació i Esports 
40100 Gerència de Serveis de Cultura 
40101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals 

Llocs de treball:    60 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports 

Presidència 
Cultura 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

3.02. Projecció, foment i innovació en l'àmbit cultural 
3.03. Estudi, anàlisi i avaluació de les polítiques culturals locals 

Objectius específics 2019 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 

-  Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc 
de la legislació vigent. 

-  Dissenyar i coordinar la política cultural de la corporació. 
-  Representar la corporació. 
-  Supervisar la gestió dels organismes autònoms, consorcis i entitats culturals participades. 
-  Gestionar la política cultural de la corporació. 
-  Definir, planificar i donar suport a programes de desenvolupament cultural. 
-  Difondre i promoure la tasca realitzada per les oficines de la gerència. 
-  Liderar el desenvolupament d’accions de màrqueting i comunicació per a les arts i la cultura. 
-  Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural. 
-  Contribuir a la descripció del territori cultural de la província. 
-  Dotar als regidors i tècnics de cultura d'instruments específics de formació i reciclatge sobre gestió i polítiques culturals, així com 

generar eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local. 
-  Oferir assessorament sistemàtic als serveis municipals de cultura. 

Activitats i productes 2019 

-  Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
-  Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb entitats i institucions. 
-  Representació institucional. 
-  Coordinació de l'activitat de l'àrea. 
-  Coordinació del treball de les oficines. 
-  Treballs de recerca i estudis en l'àmbit cultural. 
-  Participació en programes europeus. 
-  Suport tècnic i econòmic a les entitats culturals. 
-  Actuacions en matèria de comunicació (Diari de Cultura, web corporativa, xarxes socials, etc.). 
-  Treballs en entorn digital i anàlisi del mercat cultural. 
-  Funcionament del Centre d'Informació i Documentació del CERC: apunts, dossier de premsa, revistes, adquisicions i disposicions 

legals vinculades en l'àmbit de la cultura. 
-  Desenvolupament del programa anual d'accions formatives: tallers, seminaris, cursos i altres. 
-  Assessoraments municipals en polítiques culturals locals: plans d'acció cultural, plans d'equipaments culturals, plans d'usos 

d'equipaments culturals, estudis d'impacte d'esdeveniments culturals i altres documents tècnics. 
-  Realització d'estudis com a eines de reflexió i debat sobre la cultura local. 
-  Interacció: creació de coneixement, comunitat virtual i espai de trobada. 
-  Suport econòmic als municipis en l'àmbit de la cultura. 
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33400 DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport tècnic 
   - Assessoraments en els quals s'ha treballat 
Línia de suport als tallers i activitats formatives d'àmbit cultural 
   - Ens locals beneficiaris 
Centre d'informació i documentació 
   - Visites a la comunitat virtual 
Recerca 
   - Estudis 
   - Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal 
Formació 
   - Ens locals beneficiaris 
Suport econòmic. Concurrència competitiva 
   - Ajuts atorgats 

12 

50 

30.000 

6 
18 

90 

120 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A102C 
A103 
A203 
A301 
A302 
A501 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AS03 
AS05 
AT01 
AT09 
PO04 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 
ZZET 

Coordinador d'àrea 
Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Secretària de la presidència nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Personal eventual d'assessorament tècnic 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    2 
    1 
    7 
    1 
    6 
    1 
    6 
    3 
    1 
    1 
    5 
    2 
    5 
    8 
    4 

Total destinacions    60 
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33410 SUPORT A LA DIFUSIÓ ARTÍSTICA ALS MUNICIPIS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

40103 Oficina de Difusió Artística Llocs de treball:    12 

Àrea Matèria de gestió 

4 Àrea de Cultura, Educació i Esports Cultura 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

3.05. Suport a les polítiques locals de difusió artística 

Objectius específics 2019 

-  Assessorar i donar suport tècnic i econòmic a les programacions estables d'arts en viu dels municipis tot impulsant circuits de difusió 
artística i analitzant i avaluant l'activitat dels espais escènics municipals. 

-  Fomentar i diversificar la creació de públics per a les arts en viu i les arts visuals, procurant garantir l'accés de la ciutadania a l'oferta 
cultural municipal i vetllar per l'equilibri territorial. 

-  Donar suport a les polítiques locals d'art contemporani a través de la conceptualització, la producció d'exposicions i la formació, per 
tal de facilitar la comprensió i interpretació de l'art contemporani a la ciutadania. 

-  Participar en xarxes nacionals i estatals vinculades a la difusió de les arts i que puguin beneficiar a l'activitat dels municipis de la 
demarcació de Barcelona. 

Activitats i productes 2019 

-  Circuit Xarxa d’Espais Escènics Municipals: gestió dels suports tècnics i econòmics als programes municipals de difusió de les arts 
en viu, cooperant amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per unir les vies de suport. 

-  Escenari: plataforma online que inclou un catàleg de l’oferta escènica i musical i l’agenda de la programació dels espais escènics 
municipals. 

-  Cercles de comparació intermunicipal d'espais escènics: instrument de suport a l'avaluació i millora de la qualitat dels espais 
escènics municipals partint de la definició i validació d'indicadors dels espais de cada municipi i l'anàlisi dels resultats. 

-  Festivals: suport econòmic a festivals artístics, en qualsevol dels seus gèneres, l'activitat principal dels quals estigui vinculada a la 
difusió de les arts escèniques en viu professionals. 

-  Públics i entorn social: desenvolupament d'estratègies per fomentar i diversificar els públics i la gestió de les audiències de les arts 
en viu i les arts visuals. 

-  Anem al Teatre: programació d’arts escèniques i musicals, en horari escolar, adreçada a l’alumnat d’educació infantil, primària, 
secundària, batxillerat i cicles formatius. 

-  FlipArt: programa amb l'objectiu d'incentivar les arts escèniques i musicals entre els joves, tot acostant els artistes i tècnics de les 
arts escèniques als instituts. 

-  Accions: accions de promoció d'espectacles i concerts per captar nous públics i accions de fidelització de públics dels espais 
escènics municipals. 

-  Arts Visuals: oferir als municipis projectes de difusió d'art contemporani, principalment exposicions itinerants, amb serveis i recursos 
per a la formació de públics, així com contribuir a la formació dels tècnics municipals d'arts visuals. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Arts visuals. Exposicions 
   - Públic 
Accions nous públics 
   - Accions 
Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals 
   - Ens locals participants totals 
   - Actuacions totals 
Anem al teatre 
   - Ens locals participants 
   - Actuacions 
   - Espectadors 
FlipArt 
   - Alumnes participants 

3.600 

135 

87 
2.000 

215 
1.400 

257.000 

6.000 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A302 
A502 
AS02 
DP01 
TG01 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Secretària de directiu 
Director de programa 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    5 
    1 

Total destinacions    12 
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33600 ACTUACIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
50003 Servei Jurídic Administratiu 
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 

Llocs de treball:    29 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Presidència 
Urbanisme i Habitatge 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.01. Patrimoni arquitectònic local 

Objectius específics 2019 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 

-  Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc 
de la legislació vigent. 

-  Preservar el patrimoni arquitectònic local. 
-  Difondre el coneixement del patrimoni arquitectònic. 
-  Donar suport als ajuntaments en la gestió i restauració del patrimoni aquitectònic. 
-  Mantenir i actualitzar el fons documental i gràfic. 
-  Fer recerca, difusió i formació en l'àmbit de la gestió i de la intervenció en monuments. 

Activitats i productes 2019 

-  Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
-  Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb entitats i institucions. 
-  Redacció d'inventaris de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental. 
-  Redacció de plans directors, estudis d'usos i avantprojectes d'intervenció en monuments. 
-  Realització d'estudis històrics d'edificis i llocs patrimonials. 
-  Redacció de projectes bàsics i executius d'intervenció en patrimoni arquitectònic. 
-  Realització i seguiment d'excavacions i estudis arqueològics. 
-  Intervenció directa en patrimoni arquitectònic. 
-  Assessorament en intervenció i en protecció del patrimoni arquitectònic. 
-  Organització de visites guiades a monuments restaurats. 
-  Manteniment i difusió del fons documental i gràfic. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Projectes, obres i manteniment 
   - Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic 
   - Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic 
   - Obres finalitzades a monuments 
Investigació, catalogació i difusió 
   - Estudis tècnics 
   - Plans especials de protecció 
   - Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques 
   - Publicacions en patrimoni arquitectònic local 
   - Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats 
Arxiu documental 
   - Consultes al fons documental 
Actuacions en municipis 
   - Municipis amb actuacions 

11 
12 
8 

9 
5 
7 
2 

2.500 

1.200 

66 
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33600 ACTUACIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A202 
A302 
A502 
AG01 
AS02 
AT01 
DP01 
TG01 
TG02 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Director de programa 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    4 
    3 
    1 
    5 
    1 
    4 
    8 

Total destinacions    29 
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34100 DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT ALS MUNICIPIS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
40400 Gerència de Serveis d'Esports 

Llocs de treball:    23 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports 

Presidència 
Esports 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

3.09. Millora de la qualitat en la prestació dels serveis esportius locals 
3.10. Dinamització de l'esport per a tothom incidint en el vessant saludable, integrador, educador i recreatiu 
3.11. Suport a les polítiques esportives locals de proximitat que afavoreixen el desenvolupament del territori 

Objectius específics 2019 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 

-  Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc 
de la legislació vigent. 

-  Facilitar suport tècnic i econòmic als municipis per a la realització d’activitats esportives, prioritzant les de caràcter popular, 
saludable, integrador i de lleure. 

-  Contribuir a la millora de l’organització d’activitats esportives locals, principalment en els àmbits de la planificació, la gestió, la 
seguretat i la qualitat. 

-  Dinamitzar les activitats esportives locals en l’àmbit del suport material. 

Activitats i productes 2019 

-  Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
-  Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb entitats i institucions. 
-  Assessorament sobre planificació, disseny i gestió d’activitats esportives locals i dels agents esportius que hi intervenen. 
-  Suport tècnic a l'elaboració d'estudis en matèria de seguretat, viabilitat econòmica i repercussió turística dels esdeveniments 

esportius. 
-  Programa de millora de la qualitat dels esdeveniments esportius de la demarcació Barcelona. 
-  Suport tècnic a petits municipis facilitant la incorporació de tècnics mancomunats que dinamitzin les activitats i projectes locals. 
-  Xarxa d’organitzadors d’esdeveniments esportius (XOEE) i comunitat de pràctica de professionals de l’esport d’ajuntaments de 

menys de 10.000 habitants (projecte Trobar, Intercanviar i Reflexionar) per compartir coneixement, reflexions i experiències. 
-  Lliurament de trofeus i medalles, amb la imatge de la Diputació de Barcelona, per a activitats esportives locals. 
-  Préstec de material esportiu, lúdic i recreatiu. 
-  Jornades d’esport adaptat per a persones amb discapacitat. 
-  Cicle de passejades per a la gent gran "A cent cap als 100". 
-  Suport econòmic a activitats esportives de caràcter popular, a projectes esportius singulars, a esdeveniments esportius rellevants i 

beques per afavorir l'accés a la pràctica esportiva de persones en situació de vulnerabilitat social. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport tècnic. Activitats esportives 
   - Municipis amb suport tècnic 
Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles 
   - Municipis beneficiaris del servei de préstec 
   - Municipis beneficiaris de trofeus i medalles 
Suport econòmic. Activitats esportives 
   - Municipis amb suport atorgat 
Impacte territorial d'activitats esportives 
   - Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives 
Cicle de passejades per a la gent gran 
   - Municipis participants (dada acumulada) 
Jornades d'esport adaptat 
   - Jornades 

50 

200 
210 

298 

300 

74 

80 
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34100 DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT ALS MUNICIPIS 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A502 
A503 
AG01 
AT01 
PO02 
PO04.D 
PO12.D 
TG01 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    4 
    2 
    2 
    2 
    1 
    2 
    7 

Total destinacions    23 
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34200 EQUIPAMENTS I RECERCA PER A L'ESPORT 

Orgànics de gestió Recursos humans 

1B000 Intervenció General 
40400 Gerència de Serveis d'Esports 

Llocs de treball:    29 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports 

Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 
Esports 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

3.09. Millora de la qualitat en la prestació dels serveis esportius locals 
3.11. Suport a les polítiques esportives locals de proximitat que afavoreixen el desenvolupament del territori 

Objectius específics 2019 

-  Facilitar suport econòmic a la Xarxa d’Equipaments Esportius Locals, prioritzant la reforma i condicionament de les instal·lacions. 
-  Contribuir a la millora de la Xarxa d’Equipaments Esportius Locals en els àmbits de la seguretat, gestió, manteniment i eficiència 

energètica. 
-  Contribuir a la formació dels agents esportius locals. 

Activitats i productes 2019 

-  Elaboració d’informes d’assessorament amb l’objectiu de donar suport a una gestió més eficient dels equipaments esportius locals. 
-  Suport tècnic a l’elaboració d’estudis de viabilitat, d’obres o reformes arquitectòniques, de manteniment, d’estalvi energètic i 

diagnosis de camins. 
-  Suport econòmic per a l'ampliació, millora i condicionament de la Xarxa d’Equipaments Esportius Locals. 
-  Disseny i implementació d’accions formatives en l'àmbit de l’esport local dirigides als agents esportius locals (electes, directius, 

tècnics, monitors i operaris). 
-  Impulsar la millora de serveis esportius dels equipaments esportius locals oferint eines i espais per a la comparació i intercanvi 

d’experiències. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport tècnic d'equipaments esportius 
   - Estudis d'equipaments esportius 
   - % de municipis amb suport tècnic 
Suport econòmic. Obra i reforma 
   - Ajuts atorgats 
   - Municipis amb suport atorgat 
Suport econòmic. Condicionament dels equipaments 
   - Municipis amb suport atorgat 
Formació 
   - Hores de formació 
   - Municipis beneficiaris 
   - Valoració mitjana accions formatives programa de formació permanent en esports 

45 
35 

70 
65 

250 

80 
75 

8,50 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A203 
A302 
A401 
A502 
A503 
AG01 
AS03 
AT01 
TA00 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    2 
    5 
    1 
    1 
    1 
    4 
    9 

Total destinacions    29 
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41400 DESENVOLUPAMENT RURAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari Llocs de treball:    17 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.07. Prevenció d'incendis forestals i valorització dels boscos 

Objectius específics 2019 

-  Donar suport a les actuacions municipals i supramunicipals que afavoreixen el desenvolupament agrari territorial. 
-  Desenvolupar polítiques de suport municipal en matèria de planificació alimentària. 
-  Fomentar les activitats agràries per a la prevenció d'incendis forestals. 
-  Potenciar i mantenir les infraestructures agràries que afavoreixen les cadenes curtes de comercialització. 

Activitats i productes 2019 

-  Suport a la consolidació del Parc Rural del Montserrat. 
-  Impuls a la creació i consolidació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera. 
-  Suport a les iniciatives municipals de planificació alimentària. 
-  Inversió en infraestructures agràries. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Desenvolupament agrari 
   - Ajuts al desenvolupament del pla de gestió i desenvolupament del Parc Rural del Montserrat 
   - Ajuts en infraestructures agràries 

6 
6 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A302 
A401 
A501 
A504 
A524 
AG01 
PO04 
PO08 
PO09.D 
PS01 
SE06 
TG02 

Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 4 
Cap unitat nivell 4 CTB 
Auxiliar general nivell 1 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Personal subaltern CT 
Guarda forestal 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    4 
    1 
    1 
    1 
    3 

Total destinacions    17 
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4140A BCN SMART RURAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.07. Prevenció d'incendis forestals i valorització dels boscos 

Objectius específics 2019 

-  Impulsar el desenvolupament del conjunt de territori rural no metropolità amb estratègies innovadores. 

Activitats i productes 2019 

-  Creació d'un observatori d'anàlisi i prospectiva (BCN Smart Rural). 
-  Internacionalització 2.0 de l'Observatori BCN Smart Rural. 
-  Implementació de les TIC i de la innovació en la planificació forestal estratègica. 
-  Impuls a la gestió forestal intel·ligent: infraestructures de prevenció d'incendis forestals per a la protecció dels recursos naturals i la 

producció de biomassa. 
-  Disseny, creació i posada en marxa d'un banc de terres en xarxa. 
-  Coordinació tècnica del projecte BCN Smart Rural i comunicació i difusió del mateix. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Planificació forestal estratègica 
   - Associacions de propietaris forestals amb zones d'actuació prioritària delimitades 18 
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43100 COMERÇ URBÀ 

Orgànics de gestió Recursos humans 

30300 Gerència de Serveis de Comerç 
30301 Servei de Comerç Urbà 

Llocs de treball:    22 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Comerç 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

2.01. Sensibilització de la ciutadania respecte als valors del comerç de proximitat i dels mercats 
2.02. Consolidació de la competitivitat del teixit comercial i de serveis de la demarcació de Barcelona 

Objectius específics 2019 

-  Potenciar els projectes de caràcter supramunicipal i fomentar l'intercanvi de coneixements i experiències entre ens locals, altres 
administracions i entitats representatives del sector. 

-  Coordinar els projectes desenvolupats pel Servei de Comerç Urbà i l'Oficina de Mercats i Fires Locals. 
-  Fomentar el coneixement i els valors del consum dels productes de proximitat alimentaris i artesanals. 
-  Fomentar els valors del comerç de proximitat com a generador d'ocupació, de cohesió social i de territori sostenible. 
-  Afavorir el desenvolupament de projectes que incorporin el comerç local, els mercats municipals, els mercats de venda no 

sedentària i les fires de forma conjunta i coordinada. 
-  Impulsar els centres urbans competitius i innovadors i fomentar la seva actuació i definició d'objectius de forma coordinada. 
-  Donar suport a les polítiques municipals de comerç en un marc general de la demarcació, fomentant els projectes supramunicipals 

tot respectant les característiques i necessitats de cada territori i posant de relleu els seus trets més característics. 
-  Potenciar l'ús de les noves tecnologies d'informació i comunicació en el sector comerç. 
-  Donar suport a la creació i consolidació de l'emprenedoria comercial i fomentar-la en municipis petits amb manca de teixit comercial. 
-  Fomentar el teixit associatiu en l'àmbit del comerç, la professionalització de la seva gestió i la col·laboració publicoprivada. 

Activitats i productes 2019 

-  Suport a les polítiques comercials dels municipis en el Pla Xarxa de Governs Locals. 
-  Publicació del butlletí e-comerç. 
-  Accions per fomentar i/o consolidar la concertació publicoprivada entre administracions, entitats representatives del sector i d'altres 

entitats. 
-  Suport en la definició i execució de projectes de caràcter supramunicipal en l'àmbit del comerç. 
-  Suport tècnic en l'aplicació i desenvolupament de la normativa específica del sector i en la dinamització i promoció del teixit 

comercial en trama urbana. 
-  Suport en la creació i consolidació de projectes d'emprenedoria comercial. 
-  Accions per millorar la singularitat comercial del territori tenint en compte el caràcter multicultural de la societat i l'impacte de les TIC i 

esdeveniments singulars. 
-  Suport i assessorament tècnic als ens locals en matèria de comerç. 
-  Taules sectorials de comerç. 
-  Anàlisi de la demanda comercial de la demarcació per territoris i famílies de productes. 
-  Suport i assessorament a les associacions de comerç territorials i sectorials. 
-  Definició d'un sistema d'indicadors del teixit comercial urbà de la demarcació. 
-  Accions dirigides a analitzar les potencialitats i a posar en valor el producte de proximitat. 
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43100 COMERÇ URBÀ 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport tècnic 
   - Assessoraments 
   - Ens locals beneficiaris. Assessoraments 
   - Informes i projectes elaborats 
Informació, formació i sensibilització 
   - Butlletins editats 
   - Assistents a accions formatives 
   - Assistents a accions formatives d'autoocupació 
   - Emprenedors tutelats 
Suport econòmic. Comerç 
   - Ajuts atorgats 
Suport econòmic. Mercats i fires locals 
   - Ajuts atorgats 
Suport econòmic. Associacions de comerciants 
   - Entitats amb ajut atorgat 

180 
110 
10 

20 
85 
50 

100 

325 

105 

50 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A202 
A302 
A501 
AG01 
AS02 
AT01 
AT09 
TA01 
TG01 
TG02 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    3 
    4 
    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    6 

Total destinacions    22 
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43120 MERCATS I FIRES LOCALS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

30302 Oficina de Mercats i Fires Locals Llocs de treball:     7 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Comerç 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

2.01. Sensibilització de la ciutadania respecte als valors del comerç de proximitat i dels mercats 
2.03. Consolidar la competitivitat dels mercats i les fires locals 

Objectius específics 2019 

-  Cooperar amb els ens locals en l'articulació d'iniciatives a favor d'una millor gestió i direcció dels mercats sedentaris, no sedentaris i 
activitats firals. 

-  Impulsar la integració dels mercats i les fires en el seu entorn urbà i comercial, incorporant serveis i realitzant o consolidant 
actuacions de promoció i dinamització dels seus valors. 

-  Impulsar el foment de l'autoocupació en els mercats sedentaris i no sedentaris. 
-  Aportar eines i mitjans per afavorir la innovació comercial, de serveis i gestió dels mercats i fires locals. 

Activitats i productes 2019 

-  Suport a les polítiques municipals de mercats i fires locals en el Pla Xarxa de Governs Locals. 
-  Programes d'assessorament a municipis en processos de reforma de mercats. 
-  Desenvolupament dels cercles de comparació intermunicipal de mercats i fires locals. 
-  Foment de l'autoocupació en els mercats. 
-  Campanyes de difusió de l'activitat firal de la província i préstec de carpes. 
-  Programa d'assistència integral a mercats municipals. 
-  Accions de foment per a nous creadors. 
-  Organització de jornades, seminaris, grups de treball i participació en fires. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Mercats municipals i fires 
   - Municipis participants en campanyes 
Suport tècnic 
   - Assessoraments 
   - Municipis beneficiaris. Assessoraments 
Préstec de carpes 
   - Carpes cedides 
   - Municipis que han fet ús del servei 
Formació 
   - Accions formatives 
   - Assistents 

30 

55 
40 

1.500 
100 

2 
50 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A501 
AG01 
AT01 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    1 
    1 
    2 

Total destinacions     7 
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43200 PROMOCIÓ TURÍSTICA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

30200 Gerència de Serveis de Turisme 
30202 Oficina de Promoció Turística 

Llocs de treball:    30 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Turisme 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

2.07. Promoció turística 
2.09. Coneixement i innovació turística 
2.10. Internacionalització de projectes turístics locals 
2.11. Vies Blaves Barcelona 

Objectius específics 2019 

-  Definir les polítiques en matèria de turisme a desenvolupar en el marc de la gerència. 
-  Impulsar el posicionament turístic de la demarcació de Barcelona, així com de les seves marques turístiques, tant en mitjans on-line, 

com off-line, d'acord amb les indicacions del Pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona 2016-2019. 
-  Establir mecanismes de coordinació amb altres institucions de gestió territorial del turisme (Turisme de Barcelona i Agència Catalana 

de Turisme), així com de promoció turística i creació de producte. 
-  Donar suport a les polítiques turístiques dels municipis i altres entitats territorials, així com a la promoció i creació de productes 

turístics. 
-  Impulsar i donar suport a les polítiques de promoció turística de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, així 

com a les que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província. 
-  Afavorir el coneixement i el correcte posicionament de les marques turístiques de la demarcació de Barcelona (Costa Barcelona, 

Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona), així com la marca global de la destinació (Barcelona és molt més). 
-  Treballar amb Turisme de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç en la definició de l’estratègia de màrqueting 

turístic per la Destinació Barcelona. 
-  Desenvolupar el Cercle de turisme com a plataforma de màrqueting publicoprivada de les comarques de Barcelona, impulsant el 

coneixement, la relació i la promoció turística entre les empreses i les destinacions de la demarcació. 
-  Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació, promoció i comercialització, efectives i orientades als diferents mercats 

emissors, que permetin captar més visitants, augmentar les pernoctacions i la despesa i diversificar l'estacionalitat. 

Activitats i productes 2019 

-  Coordinació amb altres organismes amb competències turístiques, com la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el 
Consorci de Turisme de Barcelona i altres ens de promoció turística. 

-  Coordinació amb altres gerències de la Diputació de Barcelona, en el desenvolupament de polítiques de turisme, impulsant la 
transversalitat. 

-  Promoció i elaboració d'edicions, material de divulgació i publicitat en qualsevol tipus de suport o canal. 
-  Suport econòmic als municipis i altres entitats territorials en les seves polítiques turístiques. 
-  Incentiu i millora de la presència de les comarques de Barcelona com a destinació turística en entorns on-line i off-line. 
-  Gestió del Pla de màrqueting turístic 2017-2020 i la seva concreció en el Pla d'accions 2019. 
-  Dinamització de l'oferta turística de les comarques de Barcelona i de la competitivitat dels empresaris i dels ens turístics mitjançant 

el Cercle de turisme. 
-  Assessorament a empresaris i ens locals sobre la creació, promoció i comercialització de productes turístics. 
-  Organització i assistència a actes de promoció (fires, workshops, viatges de familiarització, presentacions, etc.) orientats a operadors 

turístics dels mercats emissors. 
-  Organització i assistència a actes de promoció adreçats a públic final (fires, accions a carrer i presentacions). 
-  Organització i assistència a actes de promoció adreçats a mitjans de comunicació (presentacions, viatges de premsa, etc.) per 

difondre la nostra destinació. 
-  Organització i participació en accions de promoció on-line en portals i webs especialitzades i accions amb bloggers i influencers que 

contribueixin a millorar el coneixement de la demarcació de Barcelona i les seves marques turístiques. 
-  Seguiment i millora de la presència on-line de l'oferta turística de les empreses de la destinació. 
-  Coordinació amb altres organismes amb competències turístiques, en especial amb l'Agència Catalana de Turisme, Turisme de 

Barcelona i Turespaña, amb altres patronats de turisme de Catalunya, ens locals i altres departaments de la Diputació de Barcelona. 
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43200 PROMOCIÓ TURÍSTICA 

Principals indicadors Previsió 2019 

Promoció turística 
   - Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa 
   - Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats 
   - Accions a públic final 
   - Accions on-line 
   - Assessoraments en promoció turística 
   - Operadors turístics i mitjans contactats 
Comunicació 
   - Publicacions editades 
   - Publicacions distribuïdes 
   - Comunicació informativa 
   - Comunicació publicitària 
   - Visites al web 
   - Arxius descarregats 
   - Seguidors a les xarxes socials 
Cercle de turisme 
   - Reunions amb empresaris i ens de promoció turística 
   - Estudis i treballs tècnics realitzats 
   - Membres del Cercle de turisme 

25 
50 
25 
25 

300 
2.800 

15 
120.000 

180 
3.500 

600.000 
15.000 

200.000 

70 
2 

400 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A203 
A302 
A401 
A502 
A504 
AG01 
AS02 
AS03 
AT02 
TA00 
TA02 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    1 
    4 
    1 
    4 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    5 
    7 

Total destinacions    30 
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43201 GESTIÓ TURÍSTICA TERRITORIAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

30201 Oficina Tècnica de Turisme Llocs de treball:    15 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Turisme 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

2.08. Gestió turística territorial 
2.09. Coneixement i innovació turística 
2.10. Internacionalització de projectes turístics locals 
2.11. Vies Blaves Barcelona 

Objectius específics 2019 

-  Contribuir a la planificació turística local del territori de les comarques de Barcelona i impulsar plans directors de turisme a través de 
la concertació amb els ens locals d’instruments de planificació i suport. 

-  Contribuir a dotar d'infraestructures turístiques les comarques de Barcelona, donant suport econòmic i tècnic especialitzat i atenent 
especialment el projecte Vies Blaves Barcelona com a element dinamitzador del territori. 

-  Millorar l’actuació dels ens locals en turisme a través d’activitats del coneixement de la realitat turística, de la formació i la informació. 
-  Millorar la capacitat de creació i millora del producte turístic del territori a través de la coordinació amb els ens de gestió del turisme 

de la demarcació de Barcelona. 
-  Contribuir a la millora de la competitivitat (qualitat, sostenibilitat i responsabilitat) dels serveis i les destinacions turístiques de la 

demarcació de Barcelona incorporant, quan sigui possible, la internacionalització dels projectes. 

Activitats i productes 2019 

-  Elaboració d’estudis de planificació turística. 
-  Gestió d’ajuts per a inversions en infraestructures per al desenvolupament turístic del territori. 
-  Senyalització turística de recursos i itineraris. 
-  Gestió de subvencions que tinguin per objectiu el desenvolupament del turisme a la província. 
-  Assessorament tècnic als ajuntaments, consells comarcals, consorcis i altres ens locals en matèria de turisme. 
-  Gestió del LABturisme de la demarcació de Barcelona (incloent-hi estudis i recerca turística local amb alt valor afegit) i organització 

d’activitats de formació permanent dels electes i tècnics municipals en matèria de turisme. 
-  Definició concertada del pla anual d’accions dels ens de promoció turística de la xarxa territorial turística en conveni amb la   

Diputació. 
-  Gestió del Pla de sostenibilitat i responsabilitat turística de la província de Barcelona. 
-  Suport a la gestió de la informació turística de la província de Barcelona. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport tècnic 
   - Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme 
Gestió territorial 
   - Ens locals en conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística 
Formació 
   - Assistents 
LABturisme 
   - Estudis del LABturisme 
Infraestructures turístiques 
   - Projectes de senyalització turística redactats 
   - Km d'itineraris senyalitzats 
   - Aportacions econòmiques a projectes de desenvolupament turístic 
Planificació 
   - Estudis de planificació turística 
Suport econòmic. Productes turístics innovadors 
   - Ajuts atorgats 
Plans de qualitat turística en destinacions 
   - Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i qualitat turística 

100 

11 

1.000 

10 

20 
250 
10 

15 

50 

350 
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43201 GESTIÓ TURÍSTICA TERRITORIAL 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A302 
A501 
A502 
AG01 
AS02 
TA03 
TG01 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    1 
    4 
    3 

Total destinacions    15 
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43300 SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
30103 Servei de Teixit Productiu 

Llocs de treball:    31 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

Presidència 
Promoció Econòmica i Ocupació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

2.06. Polítiques de suport a emprenedors i empreses 

Objectius específics 2019 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 

-  Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc 
de la legislació vigent. 

-  Implantar un model de gestió de les polítiques locals de suport a emprenedors i empreses, eficient i eficaç des del punt de vista 
territorial i coherent amb el model d'agències de desenvolupament econòmic. 

-  Promocionar l'activitat empresarial de la demarcació de Barcelona en cooperació amb els ens locals i convertir-los en un referent per 
a emprenedors i empreses. 

-  Disposar d'una cartera de serveis que respongui a les necessitats i les expectatives dels centres locals de serveis a les empreses. 

Activitats i productes 2019 

-  Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
-  Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb entitats i institucions. 
-  Programa d'optimització de les polítiques de teixit productiu. 
-  Programa de foment de les vocacions empresarials. 
-  Programa de suport a la creació d'activitats econòmiques. 
-  Programa de suport a la consolidació i creixement d'empreses. 
-  Programa de suport a la Xarxa de Productes de la Terra. 
-  Programa de suport als polígons d'activitat econòmica. 
-  Programa de suport a l'allotjament empresarial. 
-  Programa de foment de la cultura emprenedora. 
-  Programa de millora de l'entorn legal. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Nexus 
   - Consultes 
   - Consultes especialitzades 
Butlletins i intercanvi 
   - Impactes informatius i d'intercanvi 
Recull 
   - Impacte en hores del Recull 
Formació 
   - Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local 
Qualitat 
   - % de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8 
Suport econòmic 
   - Ajuts sol·licitats 
   - Subvenció mitjana atorgada 
Suport Econòmic. Programa complementari de modernització de polígons 
   - Treballadors beneficiats 

1.250 
700 

300.000 

30.000 

5.500 

84 

103 
40.000 

40.000 
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43300 SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A202 
A301 
A401 
AG01 
AS02 
AT01 
TA02 
TG01 
TG02 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    4 
    5 
    1 
    1 
    1 
    2 

   14 

Total destinacions    31 
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43900 ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
30100 Ger. de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
30102 O.T. d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 

Llocs de treball:    26 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

Presidència 
Promoció Econòmica i Ocupació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

2.05. Estratègies de desenvolupament econòmic local 

Objectius específics 2019 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 

-  Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc 
de la legislació vigent. 

-  Impulsar i coordinar el procés d’optimització i adaptació de la normativa i de l’organització territorial del desenvolupament econòmic 
local (DEL). 

-  Generar, proporcionar i difondre coneixement per definir, executar i avaluar les polítiques del DEL. 
-  Definir i difondre el mètode de planificació estratègica com a eina del DEL. 
-  Innovar en els plantejaments i en els models d’intervenció local en el DEL. 
-  Proporcionar assistència tècnica i econòmica als ens locals en l’àmbit del DEL. 

Activitats i productes 2019 

-  Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
-  Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb entitats i institucions. 
-  Acompanyament al procés d’optimització de les polítiques del DEL i a la creació i consolidació de les agències de desenvolupament 

econòmic. 
-  Definició de metodologies per a la quantificació dels costos, el seguiment i l’avaluació de les polítiques del DEL. 
-  Anàlisi, diagnosi i interpretació de la situació socioeconòmica i del territori (HERMES). 
-  Dinamització de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). 
-  Disseny i implementació d’un sistema de recopilació, i difusió d’experiències del DEL. 
-  Organització d’esdeveniments i elaboració de documents de reflexió sobre els models del DEL. 
-  Generació de metodologies i estímul del pensament estratègic en matèria del DEL mitjançant la Xarxa de Processos Estratègics 

Locals (XPEL) i altres instruments. 
-  Generació d'un entorn d’innovació en les polítiques locals del DEL. 
-  Capacitació professional en l’àmbit del DEL dels equips tècnics de les entitats locals. 
-  Realització de tasques transversals de gestió dels processos i acompanyament a les corporacions locals. 
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43900 ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

Principals indicadors Previsió 2019 

Informació territorial 
   - HERMES. Consultes 
Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) 
   - Entrades a la comunitat virtual 
Agències de desenvolupament econòmic local (ADEL) 
   - Agències constituïdes amb suport 
Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL) 
   - Actuacions de la Xarxa 
   - Publicacions de la Xarxa 
Formació 
   - Assistents 
Suport econòmic 
   - Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació 
Innovació en desenvolupament econòmic local (INNOVADEL) 
   - Actuacions innovadores impulsades en el territori 
Suport tècnic 
   - Informes estratègics i estadístics realitzats 

271.236 

5.120 

4 

4 
4 

125 

1.153.000 

18 

13 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A102C 
A103 
A203 
A301 
A401 
A501 
A502 
AG01 
AS02 
AS03 
AS05 
AT01 
TG01 
TG02 
ZZZZ 

Coordinador d'àrea 
Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Secretària de la presidència nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Personal eventual 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    3 
    3 
    1 
    4 
    1 
    1 
    1 
    5 
    1 

Total destinacions    26 
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45300 MANTENIMENT DE LA XARXA LOCAL DE CARRETERES 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50003 Servei Jurídic Administratiu 
50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 

Llocs de treball:   106 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Infraestructures Viàries i Mobilitat 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.11. Conservació i explotació de la xarxa local de carreteres 

Objectius específics 2019 

-  Millorar la seguretat viària en l'àmbit urbà i no urbà. 
-  Orientar les actuacions de la xarxa de carreteres cap a la gestió preventiva i pal·liativa de millora de la seguretat viària. 
-  Conservar la xarxa local de carreteres. 
-  Explotar i millorar la xarxa local de carreteres fomentant l'activitat econòmica. 

Activitats i productes 2019 

-  Actuacions pal·liatives de seguretat viària en l'àmbit urbà i interurbà (TCA i IARA'S). 
-  Actuacions preventives de seguretat viària en l'àmbit urbà: travesseres urbanes, passos de vianants i portes d'entrada. 
-  Actuacions de conservació viària preventiva: conservació estructural de ponts. 
-  Actuacions de conservació viària preventiva: contencions i equipaments en ponts. 
-  Actuacions de seguretat viària preventiva: interseccions. 
-  Actuacions de seguretat viària interurbana a la xarxa de carreteres: Programa de conservació ordinària i semiintegral, sega i neteja 

de marges, renovació i millora de la senyalització horitzontal. 
-  Actuacions de seguretat viària interurbana preventiva a la xarxa de carreteres: conservació extraordinària, renovació i millores de les 

capes de rodament, senyalització vertical, contencions, sistemes de protecció motoristes i estabilització de talussos. 
-  Actuacions de seguretat viària interurbana pal·liativa a la xarxa local de carreteres: actuacions en l'àmbit no urbà, en TCA i IARA. 
-  Actuacions de conservació i millora de revolts. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Programa de conservació viària preventiva 
   - Actuacions de conservació en ponts 
Programa pal·liatiu de seguretat viària 
   - % d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà 
   - % d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà 
Programa de conservació ordinària 
   - Renovació de la senyalització vertical. Km intervinguts 
   - Renovació de la senyalització vertical. % km intervinguts/km totals 
   - Renovació de la senyalització horitzontal. Km intervinguts 
   - Renovació de la senyalització horitzontal. % km intervinguts/km totals 
Programa de conservació extraordinària 
   - Renovació de capes rodament. Km intervinguts 
   - Renovació de capes rodament. % km intervinguts/km totals 

45 

80 
100 

54,30 
3,50 

1.102 
70 

78,70 
5 
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45300 MANTENIMENT DE LA XARXA LOCAL DE CARRETERES 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A202 
A203 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A544.D 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
PO03.D 
PO06.D 
PO09.D 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  2 CTA 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    3 
    2 
    2 
    5 
    2 
    6 

   11 
    2 
    1 
    9 
    3 
    1 

   30 
   15 
    7 
    4 

Total destinacions   106 
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45301 MILLORA DE LA XARXA LOCAL DE CARRETERES 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat Llocs de treball:    26 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Infraestructures Viàries i Mobilitat 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.12. Millora de la xarxa local de carreteres 
1.13. Planificació viària de la xarxa local de carreteres 

Objectius específics 2019 

-  Projectar, dirigir i executar actuacions de millora i modernització de la xarxa local de carreteres. 
-  Realitzar l'anàlisi i planificació de la xarxa local de carreteres. 

Activitats i productes 2019 

-  Eixamplament de ponts. 
-  Realització de nous traçats. 
-  Condicionament de trams. 
-  Actuacions en itineraris de vianants i ciclistes en àmbit no urbà. 
-  Implementació de travesseres urbanes. 
-  Realització del pla estratègic de desenvolupament de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
-  Elaboració de plans zonals de carreteres. 
-  Desenvolupament de plans de millora de les infraestructures. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT 
   - Actuacions de millora d'interseccions o traçats 
   - Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts 

20 
1.500.000 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A401 
A501 
A502 
A544.D 
AG01 
AS02 
AT01 
AT02 
PO09.D 
TG01 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    2 
    1 
    2 
    1 
    9 
    1 
    4 

Total destinacions    26 

153



45302 VIALITAT LOCAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat Llocs de treball:    27 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Infraestructures Viàries i Mobilitat 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.14. Vialitat municipal interurbana 
1.15. Mobilitat urbana sostenible i segura 

Objectius específics 2019 

-  Millorar l'eficiència de l'acció municipal dotant d'instruments de planificació, gestió i avaluació de la mobilitat i accessibilitat als 
ajuntaments. 

-  Incrementar el coneixement de la normativa de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat. 
-  Donar suport als ajuntaments assessorant en matèries especialitzades: ponts, estructures, trànsit i camins. 

Activitats i productes 2019 

-  Realització de plans i estudis de mobilitat urbana (PMU). 
-  Elaboració de plans i estudis d'accessibilitat. 
-  Desenvolupament del catàleg de camins municipals. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Mobilitat 
   - Estudis específics de mobilitat lliurats 
   - Municipis amb PMU gestionat per la Diputació (dada acumulada) 
   - % municipis amb PMU gestionat per la Diputació sobre municipis obligats a fer un PMU 
Accessibilitat 
   - Plans i estudis d’accessibilitat urbana lliurats 
Programa de suport al viari municipal 
   - Documents de planificació de camins redactats 

15 
53 
93 

8 

50 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A301 
A502 
A544.D 
AG01 
AS02 
AT01 
PO09.D 
TG01 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    3 
    1 
    2 
    1 
    1 
    3 
    5 
    8 

Total destinacions    27 
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46300 CRTTT ESCOLA DE TEIXITS. CANET DE MAR 

Orgànics de gestió Recursos humans 

40300 Gerència de Serveis d'Educació Llocs de treball:    11 

Àrea Matèria de gestió 

4 Àrea de Cultura, Educació i Esports Educació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

3.06. Reforçar l'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya per garantir una 
educació de qualitat, equitativa i adaptada a l'entorn 

Objectius específics 2019 

-  Desenvolupar activitat formativa, de recerca i transferència de tecnologia tèxtil des de Canet de Mar, amb projecció al Maresme i al 
conjunt de la demarcació. 

-  Articular serveis de formació especialitzada i espais innovadors d’aprenentatge per a l’adquisició de competències científiques, 
tecnològiques i digitals. 

Activitats i productes 2019 

-  Desenvolupament d’un pla director d’equipament per al mandat 2016-2019. 
-  Disseny i formalització d’un nou model d’activitat de recerca i transferència de tecnologia en col·laboració amb l'EURECAT. 
-  Promoció, impuls i desenvolupament de cicles formatius de la família tèxtil. 
-  Disseny i desenvolupament d’entorns innovadors d’aprenentatge. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Projectes 
   - Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet 
Serveis 
   - Serveis SIAT prestats a la indústria 
   - Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria 

20 

80 
100 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A401 
A502 
PS01 
TG01 
TG02 

Cap subsecció 
Cap unitat nivell 2 
Personal subaltern CT 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    3 
    4 
    2 

Total destinacions    11 
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49100 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ A L'ÀMBIT MUNICIPAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

11100 Gabinet de Premsa i Comunicació 
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
40300 Gerència de Serveis d'Educació 

Llocs de treball:    27 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports 

Presidència 
Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 
Educació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

6.07. Assistència en l'àmbit de les ciutats i regions digitals i promoció d'estratègies municipals 
6.08. Assistència en la planificació estratègica, l'administració digital i la regulació de les TIC als ens locals 
6.09. Serveis gestionats d'infraestructura TIC 
6.10.  Desplegament de les telecomunicacions en banda ampla 
6.11. Sistemes d'informació al núvol DiBa 

Objectius específics 2019 

-  Cooperar tècnicament amb els municipis en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i de l'administració 
digital en general. 

-  Oferir serveis per a la gestió interna municipal a través de la xarxa telemàtica provincial. 
-  Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d'informació municipals, així com prestar els serveis estàndards d'informàtica i 

telecomunicació, amb premisses de qualitat i eficiència. 
-  Prestar suport en la implementació del programari a les escoles bressol municipals. 

Activitats i productes 2019 

-  Instal·lació i gestió de línies i serveis d’informàtica i telecomunicacions. 
-  Subministrament de solucions verticals directes avalades per la Diputació, manteniment d’aplicacions subministrades, etc. 
-  Subministrament d’eines de productivitat individual: correu electrònic i ofimàtica. 
-  Suport general a l’administració electrònica dels ens locals. 
-  Atenció personalitzada als usuaris dels ens locals dels serveis digitals oferts per la Diputació. 
-  Programari escoles bressol municipals. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Correu electrònic provincial 
   - Ajuntaments amb servidors descentralitzats (dada acumulada) 
   - Bústies als servidors descentralitzats (dada acumulada) 
   - Incidències i peticions als servidors descentralitzats 
   - Ajuntaments i entitats al servidor central municipal (dada acumulada) 
   - Bústies al servidor central municipal (dada acumulada) 
   - Incidències i peticions al servidor central municipal 

47 
21.000 
2.500 

390 
12.000 
4.000 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A202 
A203 
A302 
A401 
A501 
AG01 
AT01 
AT02 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 

Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    2 
    5 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    3 
    9 

Total destinacions    27 
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49200 GESTIÓ CARTOGRÀFICA LOCAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

50003 Servei Jurídic Administratiu 
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 

Llocs de treball:    16 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Urbanisme i Habitatge 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.04. Gestió cartogràfica i SIG local 

Objectius específics 2019 

-  Mantenir actualitzada la cartografia topogràfica urbana, base oficial del cadastre, planejament urbanístic, xarxes de serveis, etc. 
-  Donar suport als ens locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les seves competències. 

Activitats i productes 2019 

-  Actualització de la cartografia 1:1000 i de les cartografies d'adreces postals dels municipis menors de 20.000 habitants. 
-  Gestió de dades i evolució d'eines de la plataforma SITMUN i de IDEBarcelona. 
-  Formació als tècnics dels ens locals. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000 
   - Municipis volats 
   - Elaboració de la cartografia E=1:1000 en 1a implantació del sòl urbà municipal 
   - Hectàrees cartografiades 
Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG) 
   - Municipis amb accés restringit al SITMUN 
   - Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica 
   - Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments 
   - Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers) 

45 
35 

25.000 

275 
240 
760 

2.500 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A202 
A302 
A502 
AG01 
AS02 
AT01 
TG01 
TG02 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    3 
    1 
    1 
    3 
    4 
    2 

Total destinacions    16 
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49300 POLÍTIQUES DE CONSUM 

Orgànics de gestió Recursos humans 

60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
60402 Servei de Suport a les Polítiques de Consum 

Llocs de treball:    41 

Àrea Matèria de gestió 

6 Àrea d'Atenció a les Persones Salut Pública i Consum 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

4.13. Polítiques locals de consum 

Objectius específics 2019 

-  Cobrir al màxim possible les necessitats dels 86 ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Barcelona amb servei públic 
de consum propi. 

-  Cobrir les necessitats dels 229 ens locals de la demarcació que no tenen servei públic de consum propi. 
-  Fomentar el desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l’àmbit 

local i promoure un canvi d’actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors. 

Activitats i productes 2019 

-  Suport econòmic a ajuntaments i comarques amb servei públic de consum propi. 
-  Atenció directa a persones consumidores d’ens locals que no disposen de servei públic de consum propi. 
-  Campanyes d’inspecció de consum de caràcter informatiu. 
-  Presa oficial de mostres de productes de consum per encàrrec de gestió de l'Agència Catalana de Consum (ACC). 
-  Accions de sensibilització a la població. 
-  Formació d’electes i de personal tècnic municipal. 
-  Assessorament tècnic als responsables dels serveis públics de consum (tècnics i/o electes) per tal d’avaluar necessitats, recollir 

demandes i proposar activitats a desenvolupar. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC) 
   - Ens locals adherits a la XLC 
   - Taxa de variació de tècnics participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum 
   - Taxa de variació d'electes participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum 
Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants 
   - Mitjana de visites de les UMIC per municipi 
Defensa dels consumidors. Assessorament tècnic 
   - Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics 
Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat 
   - Taxa de variació dels establiments inspeccionats 
   - Mostres de productes de consum preses 
Promoció consum responsable. Activitats educatives 
   - Activitats educatives realitzades en municipis de la província de menys de 50.000 habitants 
Suport econòmic 
   - Grau de cobertura territorial del suport econòmic 
   - Subvenció mitjana atorgada per habitant. XGL 

315 
0,50 
0,10 

4 

60 

1 
300 

300 

24 
0,87 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A202 
A302 
A501 
A503 
AG01 
AT01 
AT02 
PO14 
TG01 
TG02 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Conductor de vehicles 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    3 
    2 
    5 
    1 
    3 
    1 

   21 
    3 

Total destinacions    41 
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91200 SUPORT ALS ÒRGANS DE GOVERN 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
14302 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

Llocs de treball:   168 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Presidència 
Serveis Generals 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.08. Suport a la gestió dels òrgans de govern 
5.09. Transparència i bon govern 
5.21. Planificació, avaluació i millora contínua 

Objectius específics 2019 

-  Donar suport directe i assistència al President i als òrgans de govern així com suport administratiu i logístic. Realitzar assessorament 
tècnic a la Coordinació General, al Gabinet de la Presidència i als òrgans de govern de la corporació. 

-  Assessorar la corporació i els ens locals en els actes oficials, consolidar la imatge i prestigi corporatius, i fomentar les relacions amb 
els estaments públics oficials. 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social, i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 

-  Impulsar l’estratègia corporativa global de transparència, accés a la informació i bon govern. 
-  Consolidar i ampliar el servei d'assessorament lingüístic a fi de millorar els processos de treball interns, la relació amb els ciutadans i 

la imatge que projecta l'organització. 

Activitats i productes 2019 

-  Gestió administrativa, econòmica, pressupostària i suport logístic a la Coordinació General, Gabinet de Presidència i a l'equip de 
govern de la corporació. 

-  Assistència personal al President i òrgans de govern. 
-  Suport tècnic i organitzatiu d'actes oficials. 
-  Elaboració d'estudis i documents de debat i reflexió sobre els governs locals, les hisendes locals i el territori. 
-  Gestió i control d’accés a la informació pública. 
-  Atenció de consultes lingüístiques. 
-  Realització de sessions formatives en matèria de llengua. 
-  Redacció i difusió quinzenal de les "Notes de llengua" i "La consulta de la quinzena". 
-  Revisió lingüística de models documentals del quadre de classificació documental. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport tècnic 
   - Actes protocol·laris 
Lingüística 
   - Pàgines revisades 
   - Redacció i difusió de les "Notes de llengua" 
   - Redacció i difusió de "la consulta de la quinzena" 
   - Assessorament lingüístic puntual 

200 

1.800 
20 
20 

450 
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91200 SUPORT ALS ÒRGANS DE GOVERN 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A101 
A102C 
A103 
A104 
A302 
A501 
A502 
A504 
AG01 
AS02 
AS03 
AS05 
AS06 
AS07 
AT01 
AT02 
PO01 
PO04 
PO07 
PO15 
PS01 
TA00 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
ZZEG 
ZZET 
ZZZZ 

Alt directiu nivell 1 
Coordinador d'àrea 
Alt directiu nivell 3 
Alt directiu nivell 4 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Secretària de la presidència nivell 1 
Secretària de la presidència nivell 2 
Secretària de la presidència nivell 3 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Personal d'oficis nivell  1 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  4 CT 
Conductor de vehicles 
Personal subaltern CT 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Personal eventual d'assessorament grup polític 
Personal eventual d'assessorament tècnic 
Personal eventual 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    7 
    1 
    2 
    6 
    1 

   14 
    7 
    2 
    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    5 
    5 
    4 
    3 
    4 
    2 
    6 

   13 
   59 
    8 
    8 

Total destinacions   168 
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92000 SECRETARIA GENERAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

1A000 Secretaria General Llocs de treball:    89 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.18. Assessorament legal i defensa judicial de la Diputació i els seus organismes autònoms, consorcis i ens participats 
5.19. Fe pública i assessorament jurídic 
5.20. Arxiu i gestió documental 

Objectius específics 2019 

-  Prestar assessorament jurídic a la corporació i als seus organismes autònoms, consorcis i ens participats. 
-  Defensar judicialment i representar la corporació i els seus organismes autònoms, consorcis i ens participats, en els procediments 

judicials i administratius. 
-  Defensar i representar els càrrecs electes i els funcionaris de la corporació davant dels jutjats i tribunals. 
-  Exercir funcions de fe pública. 
-  Comandar i coordinar els serveis de la Secretaria i les relacions en la gestió dels expedients dels serveis de la corporació. 

Activitats i productes 2019 

-  Assumpció de l'assistència jurídica i les actuacions fedatàries pertinents. 
-  Seguiment i elaboració d'informes jurídics, dictàmens, resolucions, directrius, normes, etc. 
-  Conducció de les actuacions que requereixin els procediments judicials en curs. 
-  Endegar la tramitació d'expedients diversos. 
-  Conservació, tria i inventari dels fons documentals, bibliogràfics i audiovisuals de la corporació i els seus organismes autònoms, tot 

facilitant la seva consulta als serveis competents, particulars i investigadors legitimats. 
-  Elaboració de directrius i millora en el tractament documental (directrius de millora i optimització dels recursos per a la transferència, 

avaluació, préstec, accés, conservació, etc.). 
-  Recepció de documentació amb destinació a altres administracions públiques. 
-  Registre d'entrada i sortida de documents corporatius en el registre electrònic. 
-  Elaboració de directrius i millora en el tractament documental. 
-  Estudis i informes de millora en la gestió. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport a sessions corporatives 
   - Total de sessions corporatives assistides 
Assistència a sessions 
   - Meses de contractació assistides 
Llibres oficials de decrets 
   - Resolucions de decrets registrats 
Registre general 
   - Entrades de documents en el registre centralitzat 
   - Registre EACAT 
Arxiu general 
   - Documentació consultada 
Assessoria jurídica 
   - Recursos interposats per la Diputació 
   - Recursos interposats contra la Diputació 
   - Informes, consultes i assessoraments jurídics 
   - Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial 

120 

96 

17.500 

110.000 
10.000 

105.000 

20 
60 

200 
70 
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92000 SECRETARIA GENERAL 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A101 
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
AG01 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
PS01 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 1 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal subaltern CT 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    3 
    2 
    8 
    1 
    2 
    1 
    3 
    3 
    3 

   27 
    4 
    4 
    1 
    3 
    1 
    6 
    4 
    1 
    3 
    8 

Total destinacions    89 
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92010 GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ 

Orgànics de gestió Recursos humans 

12100 Direcció de Serveis de Formació 
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

Llocs de treball:   157 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 
Concertació i Assistència Local 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.10. Disseny i innovació en la creació i el desenvolupament d'eines i recursos formatius adaptats a les demandes de la corporació 
que donin cobertura a les seves necessitats organitzatives 
5.11. Capacitació dels interlocutors de formació perquè impulsin una política de formació alineada amb les línies estratègiques de la 
corporació i reforç de la rendició de comptes de l'activitat realitzada en les àrees 

Objectius específics 2019 

-  Adequar els itineraris formatius dels perfils professionals de les àrees a les seves necessitats organitzatives per a una prestació de 
serveis de qualitat. 

-  Capacitar, assessorar i acompanyar els interlocutors de formació de les àrees perquè impulsin una política de formació alineada 
amb les seves línies estratègiques. 

-  Vetllar per l'establiment d'un mapa de processos homogeni que aposti per la implantació d'una gestió integral corporativa en matèria 
de formació. 

-  Garantir la coherència i alineament amb criteris d'austeritat de les mesures de recursos humans que tinguin impacte organitzatiu, 
definint els llocs de treball i vetllant per l'adequació i idoneïtat de les persones que els ocupin. 

-  Facilitar el desenvolupament professional del personal per mitjà de línies d’actuació i de recerca per millorar la qualitat dels serveis 
que es presten als ciutadans. 

Activitats i productes 2019 

-  Extensió dels usos i utilitats del diccionari de competències professionals de la Direcció de Serveis de Formació cap a les 
competències tècniques i d'altres àmbits de coneixement i ampliar l'abast conceptual de les eines tècniques d'aquest model teòric. 

-  Captació de les necessitats en matèria de formació i aplicar les opcions metodològiques convenients en cada cas. 
-  Formalització de la xarxa de referents de la Diputació de Barcelona. 
-  Integració de l'oferta formativa corporativa planificada en un pla de formació. 
-  Regulació de la gestió de tota aquella acció formativa organitzada, impulsada o coordinada per la Diputació de Barcelona i 

centralització de la gestió dels convenis i aportacions econòmiques amb tercers en relació amb el fet formatiu. 
-  Integració de la gestió de l'oferta formativa corporativa en una única aplicació de gestió. Disseny i desenvolupament d'eines de 

control de gestió tècnica i administrativa de la totalitat de circuits de la Direcció de Serveis de Formació. 
-  Coordinació de les relacions col·lectives. 
-  Quantificació i revisió de la plantilla de personal amb la finalitat de vetllar per la coherència tècnica i organitzativa dels plantejaments 

i les propostes que es formulin en matèria de recursos humans. 
-  Provisió dels llocs vacants mitjançant convocatòries i aplicació de les modificacions de les característiques dels llocs de treball que 

s'escaiguin als empleats que els ocupen. 
-  Impuls de les accions necessàries per assegurar el compliment de la normativa legal en matèria de prevenció de riscos laborals i la 

millora permanent de les condicions de treball del personal en aquest aspecte. 
-  Desenvolupament i avaluació dels projectes derivats dels altres objectius. 
-  Anàlisi i valoració dels llocs de treball. 
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92010 GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ 

Principals indicadors Previsió 2019 

Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms 
   - Activitats formatives 
   - Hores de formació 
   - Assistents 
   - Estudis de necessitats formatives i d'acompanyaments a projectes estratègics 
   - Recursos i eines tècniques produïdes 
Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona 
   - Activitats formatives 
   - Assistents 
Anàlisi plantilla. Estructura 
   - Destinacions fixes de plantilla 
   - Empleats fixos de plantilla 
Absentismes per malaltia o accident 
   - Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball 
Vigilància de la salut 
   - Visites dispensaris mèdics laborals 
   - Vacunacions 
   - Revisions mèdiques específiques 

400 
4.850 
8.800 

4 
15 

400 
900 

3.947 
2.354 

5,78 

10.500 
150 

1.600 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A202 
A203 
A301 
A401 
A501 
A502 
A503 
A504 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
DP01 
EE02 
TA00 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic ensenyament nivell 2 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    2 
    4 
    2 
    4 
    4 

   17 
    7 
    2 
    1 

   28 
    4 
    1 

   10 
    1 
    3 
    2 
    1 
    1 
    4 
    5 

   23 
   31 

Total destinacions   157 
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92011 OBLIGACIONS DE CARÀCTER GENERAL DEL CAPÍTOL 1 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans Llocs de treball:   110 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.03. Dissenyar i impulsar estructures organitzatives intel·ligents i d'alt rendiment, adaptades i sensibles a les necessitats del món 
local i dels ciutadans, i ajustades quant a costos 
5.04. Consolidar un model de gestió de les persones focalitzat en el compromís, la implicació i la motivació, que aprofiti tot el seu 
talent i potencial per a assolir els objectius de la Diputació de Barcelona 
5.05. Orientar els serveis de recursos humans envers l'empleat, posant-lo al centre dels serveis prestats en l'àmbit de l'administració 
del personal 
5.07. Fomentar la coresponsabilitat de l'estructura directiva en la cultura de la prevenció i en la generació d'entorns de treball 
saludables 

Objectius específics 2019 

-  Controlar l'evolució de la despesa de les obligacions de caràcter general del capítol 1. 
-  Introduir elements organitzatius que possibilitin que el nombre de suplències originades per baixes temporals sigui inferior a la taxa 

d'absentisme. 
-  Adequar la despesa per conceptes retributius especials (hores extres, localització, nocturnitat, etc.) mitjançant les accions idònies en 

l'organització del treball. 
-  Promoure el desenvolupament de les competències necessàries per a un millor assoliment dels requisits del lloc de treball que 

ocupen els empleats: acollida, seguiment del seu desenvolupament professional i avaluació. 
-  Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria social. 

Activitats i productes 2019 

-  Gestió de conceptes retributius especials. 
-  Gestió de la contractació temporal i interinitat. 
-  Gestió de les hores extraordinàries no estructurals. 
-  Gestió de les suplències causades per les baixes temporals. 
-  Detecció i priorització de la demanda i planificació de l'activitat formativa derivada de l'avaluació del desenvolupament. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Gestió del personal temporal 
   - Durada mitjana dels contractes de suplències 20,39 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A1002 
A102M 
A103 
A203 
A302 
A501 
A502 
A544 
AG01 
AS02 
AT01 
AT02 
AT09 
DB04 
EE01 
PO04 
PO06.D 
PS01 
PSP1 
TA00 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 

Func. Hab. Estatal N2 
Coordinador de matèria 
Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director biblioteca central urbana 
Tècnic ensenyament nivell 1 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Personal subaltern CT 
Personal subaltern Parcs CT 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    2 
    5 
    1 
    6 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    4 
    7 
    2 
    1 

   11 
   55 

Total destinacions   110 
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92020 LOGÍSTICA CORPORATIVA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10410 Subdirecció de Logística Llocs de treball:   234 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Serveis Generals 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.01. Prestació de serveis interns i finalistes amb criteris de sostenibilitat i eficiència als diferents departaments de la Diputació de 
Barcelona 

Objectius específics 2019 

-  Augmentar el grau d'ambientalització. 
-  Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis. 
-  Augmentar la satisfacció dels usuaris. 

Activitats i productes 2019 

-  Verificació periòdica del servei de neteja. 
-  Control dels consums dels subministraments continus. 
-  Planificació dels serveis de vehicles amb i sense conductor. 
-  Optimització del taller de reparacions de vehicles. 
-  Reajustament de la consignació pressupostària en material d'oficina dels serveis de la corporació. 
-  Introducció de noves fórmules eficaces i eficients en els contractes de manteniment d'equips. 
-  Elaboració d'enquestes de satisfacció. 
-  Planificació del manteniment de la senyalització. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Reproducció gràfica 
   - Còpies en blanc i negre al centre 
Gestió d'espais 
   - Despesa en elements de senyalística (euros) 
Compres 
   - % compra material d'oficina homologat 
   - % de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental 
Subministraments continus 
   - Consum d'aigua (euros) 
   - Consum d'aigua (m3) 
   - Consum de gas (euros) 

   - Consum de gas (m3) 
   - Consum d'electricitat (euros) 
   - Consum d'electricitat (kW) 

450.000 

100.000 

85 
60 

242.500 
52.200 

260.000 
400.000 

1.940.000 
14.400 
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92020 LOGÍSTICA CORPORATIVA 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A104 
A203 
A302 
A501 
A502 
A503 
A504 
A524 
AG01 
AT01 
AT09 
PO01 
PO02 
PO04 
PO08 
PO12 
PO14 
PO14.D 
PO15.D 
PO15S.D 
PS01 
TA03 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 4 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Cap unitat nivell 4 CTB 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  1 CTB 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 
Conductor de vehicles 
Conductor de vehicles 
Conductor de vehicles 
Conductor amb desplaçament 
Personal subaltern CT 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    2 
    4 
    6 
    7 
    2 

   10 
   26 
   10 
    3 

   16 
    7 

   21 
   11 
    1 

   11 
    2 

   20 
    5 

   60 
    1 
    3 
    3 

Total destinacions   234 
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92021 SEGURETAT CORPORATIVA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat Llocs de treball:    28 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible 

Objectius específics 2019 

-   Prevenir i reduir la comissió d’actes il·lícits. 

Activitats i productes 2019 

-  Organització, direcció, inspecció i coordinació del personal i dels serveis de seguretat prestats a la corporació, siguin propis o 
pertanyents a empreses de seguretat contractades. 

-  Prevenció, vigilància, instal·lació de sistemes de seguretat i resolució d'incidències per tal de garantir el correcte funcionament de la 
institució. 

-  Conscienciació de la població en matèria de prevenció, seguretat i civisme. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Instal·lacions de seguretat 
   - % de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts 
   - % de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts 
Conscienciació en matèria de seguretat 
   - Jornades i seminaris 
   - Assistents 
   - Exemplars editats 

90 
80 

4 
300 
600 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A104 
A502 
A544 
AG01 
AS03 
AT01 
SE05 
TG01 

Alt directiu nivell 4 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Personal seguretat nivell 1 
Tècnic nivell 1 

    1 
    2 
    8 
    4 
    1 
    8 
    1 
    3 

Total destinacions    28 
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92030 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS INTERNS I CONTRACTACIÓ 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14000 Coord. Hisenda, R Humans, Processos i Soc. Inform. 
14001 Servei de Contractació 

Llocs de treball:    40 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.17. Legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos econòmics 

Objectius específics 2019 

-  Aconseguir una contractació més àgil i eficaç, simplificant la seva tramitació i gestió amb l'aplicació transversal de criteris 
homogenis. 

-  Aconseguir una contractació més eficient promovent procediments amb una major concurrència. 
-  Desenvolupar un treball relacional i de planificació amb els serveis promotors per donar trasllat de coneixement i criteris en les 

propostes de licitació d'aquests serveis, millorant la qualitat tècnica de les propostes. 
-  Incrementar les condicions o consideracions socials i ambientals en les contractacions. 

Activitats i productes 2019 

-  Estudi, preparació i gestió dels diferents expedients de contractació adscrits a l'aprovació de l'Àrea de Presidència (del d'Hisenda, 
Rec. Hum., Proces. i Societat de la Informació i del de Presidència, Serv. Gen. i Relacions amb la ciutat de Barcelona). 

-  Gestió centralitzada de la publicitat de la contractació administrativa del conjunt de la corporació en diaris oficials i al perfil de 
contractant conjuntament amb el Servei del Butlletí Oficial de la província de Barcelona i altres publicacions. 

-  Elaboració de models de documents més habituals a la contractació. 
-  Assessorament en matèria de contractació a altres serveis promotors de la corporació. 
-  Identificació de les prestacions objecte d'aplicació de criteris socials o ambientals. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Aprovació 
   - Expedients de contractació aprovats. Amb publicitat 
   - Expedients de contractació aprovats. Sense publicitat 
Licitació 
   - Anuncis de licitació publicats als diaris oficials 
   - Anuncis de licitació publicats al perfil de contractant 
   - Expedients tractats a la Mesa de contractació corresponents a organismes autònoms, consorcis i ens 

dependents 
Adjudicació 
   - Adjudicacions i incidències 
   - Anuncis d'adjudicació publicats al perfil de contractant 
Execució 
   - Pròrrogues de contractes 
   - Modificacions, extincions i altres 
Adjudicació i execució 
   - Contractes formalitzats 

120 
15 

175 
700 

80 

110 
300 

100 
150 

160 
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92030 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS INTERNS I CONTRACTACIÓ 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A102C 
A202 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
AG01 
AS03 
AT01 
TA00 
TA02 
TG01 
TG02 

Coordinador d'àrea 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    7 
    2 
    2 
    2 
    1 
    6 

   12 

Total destinacions    40 
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92040 RESPONSABILITAT SOCIAL I PUBLICACIONS OFICIALS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

12000 Gerència 
12001 Servei del BOP i altres publicacions oficials 

Llocs de treball:    38 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.12. Millora organitzativa i qualitat 
5.15. Responsabilitat social corporativa 

Objectius específics 2019 

-  Integrar la responsabilitat social en l'estratègia corporativa, d'acord amb el Pla director de responsabilitat social de la Diputació de 
Barcelona. 

-  Donar suport als ens locals en matèria de responsabilitat social. 
-  Establir aliances entre el servei del CIDO i altres agents (públics o privats) per crear sinergies orientades a garantir el dret i lliure 

accés a la informació pública, així com contribuir a la transparència de les administracions públiques. 
-  Implementar la tecnologia "machine learning" (branca de la intel·ligència artificial) per automatitzar part de la documentació d’anuncis 

del sistema d’informació CIDO. 
-  Simplificar els tràmits per a la publicació d’anuncis en el BOPB i optimitzar la gestió interna per reduir els costos directes propis i els 

dels anunciants. 
-  Modelitzar noves estructures i taules mestres de gestió econòmica, d'autoritats, d'ordres de publicació i de dades administratives del 

BOPB que incorporin millores en la seva gestió integral. 

Activitats i productes 2019 

-  Revisió i actualització del Pla director de responsabilitat social de la Diputació de Barcelona. 
-  Convocació i manteniment de les diferents activitats vinculades amb la comissió tècnica de Responsabiitat Social Corporativa (RSC). 
-  Coordinació i impuls de les actuacions vinculades amb l'assistència als ens locals en matèria d'RSC. 
-  Participació i contribució en les diferents xarxes i grups de treballs d'RSC adherits (Red RETOS, Projecte Marianao TeCor, Fundació 

Factor Humà, Respon.Cat, etc.). 
-  Desenvolupament de les accions del Pla de comunicació corporatiu (intern i extern) en matèria d'RSC. 
-  Desenvolupament d'accions de formació i sensibilització en matèria d'RSC. 
-  Assistència i acompanyament als referents corporatius en matèria d'RSC. 
-  Actualització i manteniment de la informació dels espais web d'RSC a Intradiba i a la Diba. 
-  Elaboració de la campanya de comunicació "25 anys del CIDO" per augmentar la notorietat i el grau de coneixement del servei a la 

societat mitjançant l'elaboració de continguts de difusió (videotutorials, flyers, cartells, etc.). 
-  Implementació d'un Customer Relationship Management (CRM) per poder gestionar el mapa de possibles prescriptors del CIDO. 
-  Definició del disseny funcional dels possibles procediments a automatitzar amb eines d’intel·ligència artificial en termes de 

cost/benefici. 
-  Integració dels diferents robots predictius al BackOffice intern del CIDO per coordinar les tasques manuals amb les robotitzades. 
-  Implementació dels criteris de purga del model actual i integració de la convivència amb la part del sistema actual del BOPB no 

migrada. 
-  Definició del funcional per integrar al BOPB amb les eines i processos corporatius DIBA (TDIBA, e-registre, MGRL, e-firma, etc.). 
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92040 RESPONSABILITAT SOCIAL I PUBLICACIONS OFICIALS 

Principals indicadors Previsió 2019 

CIDO 
   - Subscriptors 
   - Visites web del CIDO 
   - Serveis prestats en col·laboració amb tercers 
   - Anuncis documentats 
   - Temps invertit en l'actualització i manteniment del CIDO (hores) 
BOPB 
   - Anuncis rebuts per publicar 
   - Cost mig de la gestió per a la publicació d'un anunci al BOPB (€) 
   - Percentatge dels anuncis de pagament respecte dels anuncis publicats al BOPB 
   - Percentatge d'ens anunciants que encara no tramiten els anuncis amb certificat electrònic al BOPB 
Publicacions oficials 
   - Anuncis oficials de la DB publicats a altres plataformes i a premsa escrita 
Responsabilitat social corporativa 
   - Projectes de responsabilitat social corporativa oberts 

215.000 
19.200.000 

300 
145.000 
11.000 

45.000 
14 
9 
5 

575 

20 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A101 
A103 
A202 
A302 
A501 
A502 
AT01 
PO04 
TA03 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 1 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    4 

   14 
    1 
    1 
    9 
    3 

Total destinacions    38 
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92041 INNOVACIÓ DIGITAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10040 Gabinet d'Innovació Digital Llocs de treball:    17 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.09. Transparència i bon govern 
5.12. Millora organitzativa i qualitat 
5.13. Impuls de l'administració digital de la Diputació de Barcelona 
5.14. Impuls del govern digital dels ens locals 

Objectius específics 2019 

-  Fomentar el bon govern de la Diputació de Barcelona. 
-  Implantar els circuits que permetin signar la totalitat dels actes administratius tramitats a la corporació. 
-  Gestionar digitalment els procediments administratius de la Diputació de Barcelona. 
-  Posar en marxa el servei de suport a l'administració digital dels ajuntaments. 
-  

Activitats i productes 2019 

-  Assistència tècnica en matèria d'administració electrònica i transformació digital. 
-  Assistència tècnica als ens locals en matèria de transparència. 
-  Elaboració de la normativa de funcionament de la bústia de bon govern. 
-  Definició i implantació de la instrucció per a la gestió de l'agenda corporativa. 
-  Revisió, simplificació i homogeneïtzació dels circuits de signatura implantats. 
-  Definició i implantació dels expedients relacionats. 
-  Definició dels expedients derivats de la XGL i la seva gestió digital integrada. 
-  Gestió digital dels procediments de subvencions. 
-  Desplegament de l'administració digital en el sector públic de la Diputació de Barcelona. 
-  

Principals indicadors Previsió 2019 

Administració electrònica 
   - Circuits implantats a la corporació 
   - Participants en accions formatives del GID en administració electrònica 
   - Consultes de l'espai intradiba/administració electrònica 
   - Actualitzacions del Portal de la Transparència 

400 
60 

12.000 
100 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A104 
A202 
A302 
A501 
AG01 
AS02 
AT01 
TA01 
TG02 

Alt directiu nivell 4 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    1 
    8 

Total destinacions    17 
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92050 COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
11100 Gabinet de Premsa i Comunicació 

Llocs de treball:    71 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.22. Comunicació 

Objectius específics 2019 

-  Implementar el Pla de comunicació anual de la Diputació de Barcelona d'acord amb les línies estratègiques del PAM. 
-  Treballar la coherència d'imatge i missatge en totes les accions i suports que es derivin de les accions en canals propis, projectes de 

comunicació interna i externa, presència pública, publicacions, presència a mitjans, xarxes socials, publicity, etc. 
-  Potenciar projectes i accions de comunicació directa a la ciutadania orientats a millorar el coneixement de la Diputació de Barcelona. 
-  Prioritzar l'objectiu anteriorment citat a l'hora d'establir acords amb entitats o col·lectius de l'àmbit de la comunicació amb els que té 

acords la Diputació de Barcelona. 
-  Prioritzar els formats digitals en tots aquells suports de difusió de la institució que ho permetin. 

Activitats i productes 2019 

-  Execució del Pla de comunicació com a eix conductor de la política de comunicació de la Diputació de Barcelona, tant en el seu 
vessant institucional com en el tècnic. 

-  Equilibi de la presència als mitjans de comunicació entre aquells d'abast nacional, mitjans de comunicació digitals i, especialment, 
als d'àmbit local i comarcal. 

-  Desplegament d'accions en matèria de màrqueting i publicitat digital en totes les campanyes de comunicació de la corporació, més 
enllà dels suports i canals tradicionals. 

-  Reforç dels instruments de monitoratge que permetin avaluar l'efectivitat i el retorn de les accions de publicitat en l'àmbit digital. 
-  Creixement i ampliació de la presència a les xarxes socials, incrementant la interactivitat en els perfils existents de Twitter, 

Facebook, YouTube i Instagram, i posar en funcionament altres eines de comunicació digitals com Telegram. 
-  Promoció i acompanyament d'edicions i exposicions per respondre tant a la voluntat divulgativa de l'acció institucional com per donar 

a conèixer fets i personatges vinculats a la institució o al món local. 
-  Ampliació de l'oferta de comunicació al Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Difusió i projectes editorials 
   - Campanyes de publicitat 
   - Campanyes de difusió 
   - Projectes de presència pública institucional 
   - Edició de publicacions en paper 
Publicitat als mitjans de comunicació 
   - Publicitat a canals digitals 
   - Insercions en publicitat 
Llibreria/ Distribuïdora 
   - Venda de publicacions des de la Llibreria (unitats) 
Relació amb els mitjans de comunicació 
   - Notes de premsa 
   - Peces a l'Espai central d'Intradiba 

30 
120 
30 
30 

85.000.000 
375 

10.000 

1.800 
350 
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92050 COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A202 
A203 
A302 
A501 
A502 
A503 
A504 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT02 
TA02 
TG01 
TG02 
TI01 

Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Auxiliar informàtica / ofimàtica 

    2 
    1 
    3 
    2 
    9 
    1 
    2 

   10 
    2 
    1 
    9 
    1 
    3 
    7 

   17 
    1 

Total destinacions    71 
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92061 ESTRATÈGIA INTERNACIONAL I COOPERACIÓ EUROPEA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

60500 Direcció de Relacions Internacionals 
60501 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional 

Llocs de treball:    29 

Àrea Matèria de gestió 

6 Àrea d'Atenció a les Persones Presidència 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

6.06. Acció internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació 

Objectius específics 2019 

-  Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l’àmbit internacional per a facilitar-los l’accés a oportunitats que 
impulsin el desenvolupament del territori. 

-  Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per a contribuir a l’abordatge dels reptes globals 
des de l’àmbit local. 

-  Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en l’enfortiment del projecte europeu. 

Activitats i productes 2019 

-  Suport tècnic i econòmic als ens locals de la demarcació de Barcelona per l’elaboració de plans, projectes i informes en l’àmbit 
d’Europa i relacions internacionals. 

-  Formació, assessorament i creació d’espais d’intercanvi en el marc d’iniciatives europees, les agendes globals, la governança 
multinivell i la democràcia local i territorial. 

-  Elaboració de publicacions, informes i documents de debat en l’àmbit europeu i d’estratègia internacional. 
-  Atenció a delegacions estrangeres per part de la Diputació de Barcelona. 
-  Seguiment de la legislació de la Unió Europea i incidència als diferents espais i òrgans comunitaris en defensa dels interessos de la 

demarcació de Barcelona. 
-  Assessorament, acompanyament i facilitació de l’accés i la participació dels municipis de la demarcació de Barcelona als espais 

europeus per part de l’Oficina de Brussel·les. 
-  Posicionament de la Diputació de Barcelona a l’esfera internacional mitjançant la participació en organismes multilaterals i xarxes 

internacionals, i impuls d’iniciatives estratègiques. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport territorial 
   - Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació 
Suport econòmic 
   - Ajuts atorgats 
Formació 
   - Accions formatives 
Acció directa i xarxes internacionals 
   - Delegacions estrangeres rebudes 
   - Accions Oficina Brussel·les 
Posicionament internacional 
   - Accions de posicionament 

65 

45 

12 

20 
20 

70 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A104 
A203 
A302 
A501 
AG01 
AS02 
AS03 
TA00 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Alt directiu nivell 4 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    3 
    3 
    3 
    1 
    1 
    1 
    3 

   11 

Total destinacions    29 
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92200 ASSISTÈNCIA INTEGRAL AL GOVERN LOCAL. ADM. GENERAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 
12100 Direcció de Serveis de Formació 
13100 Ger. de Serveis d'Assistència al Govern Local 
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
1A000 Secretaria General 

Llocs de treball:   117 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Presidència 
Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 
Concertació i Assistència Local 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

6.12. Consolidació del model integral de formació de la corporació en els ens locals i atenció especial a la implantació de la totalitat de 
processos estratègics, de suport i operatius 
6.13. Capacitació dels responsables municipals de formació perquè impulsin una política de formació alineada amb les seves línies 
estratègiques i reforç del sistema d’informació de rendició de comptes de l’activitat realitzada en els ens locals 
6.14. Disseny i innovació en la creació i el desenvolupament d’eines i recursos formatius adaptats a les demandes dels ens locals que 
donin cobertura a les seves necessitats organitzatives 
6.15. Suport integral a l'organització municipal 
6.16. Assessorament jurídic especialitzat en la gestió de recursos humans 
6.17. Consultoria per a la gestió estratègica i presa de decisions en els ens locals 
6.18. Assessorament i ajut municipal en matèria de seguretat i civisme 
6.20. Assessorament legal i defensa judicial dels ens locals de la demarcació de Barcelona 
6.21. Suport i assistència per a les funcions de secretaria-intervenció als municipis 

Objectius específics 2019 

-  Donar suport en matèria de seguretat municipal. 
-  Proporcionar suport tècnic als ajuntaments en matèria de prevenció, seguretat i civisme. 
-  Dissenyar i innovar la creació i desenvolupament d'eines i recursos formatius adaptats a les demandes dels ens locals que donin 

cobertura a les seves necessitats organitzatives. 
-  Adequar els itineraris formatius dels perfils professionals dels ens locals a les seves necessitats organitzatives per a una prestació 

de serveis de qualitat. 
-  Capacitar, assessorar i acompanyar els interlocutors de formació dels ens locals perquè impulsin una política de formació alineada 

amb les seves línies estratègiques. 
-  Vetllar per l'establiment d'un mapa de processos homogeni que aposti per a la implantació d'una gestió integral corporativa en 

matèria de formació. 
-  Contribuir a millorar l'organització municipal en els àmbits de l'atenció ciutadana, els recursos humans i la planificació i avaluació 

dels serveis locals. 
-  Millorar la gestió i la qualitat de les dades del padró d'habitants afavorint alhora l'estalvi de recursos municipals que s'hi dediquen. 
-  Donar suport als ajuntaments amb visió d'assistència integral, vetllant per la col·laboració transversal en els diferents àmbits de 

treball, promovent i facilitant eines de gestió i contribuint a la consolidació d'un sector local eficient i estructurat. 
-  Assessorar jurídicament als ens locals en matèria de recursos humans i donar suport al desenvolupament de polítiques per a la 

millora de la gestió dels serveis públics i a les accions locals destinades a donar acompliment a la legislació vigent. 
-  Millorar l'assistència jurídica (defensa judicial, informes i dictàmens i assessorament jurídic telefònic) als ens locals de la demarcació 

territorial. 
-  Ampliar el nombre d'ens locals que requereixen la col·laboració de la Secretaria General. 
-  Elaborar ordenances, reglaments, formularis i exercitar tot tipus d'accions orientades a prestar assistència d'una sola vegada en tot 

l'àmbit de la demarcació territorial. 
-  Actuar transversalment amb altres serveis i àrees corporatives. 
-  Publicar articles sobre temes d'interès local. 
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92200 ASSISTÈNCIA INTEGRAL AL GOVERN LOCAL. ADM. GENERAL 

Activitats i productes 2019 

-  Assistència i assessorament als governs locals en matèria de prevenció, seguretat i civisme. 
-  Extensió dels usos i utilitats del diccionari de competències professionals de la Direcció de Serveis de Formació cap a les 

competències tècniques i d'altres àmbits de coneixement i ampliar l'abast conceptual de les eines tècniques del model teòric. 
-  Inclusió dels perfils professionals polivalents existents als ens locals petits i mitjans en les eines de disseny d'accions formatives. 
-  Copsar les necessitats en matèria de formació, aplicar les opcions metodològiques convenients en cada cas i desenvolupar 

estratègies per incrementar les opcions de participació del personal dels ens locals petits en les accions formatives. 
-  Esdevenir els responsables municipals de formació en els ajuntaments de menys de 20.000 habitants per desenvolupar una 

autèntica política de formació. 
-  Reforç de l'assessorament integral en el desplegament de polítiques de formació d'aquells ajuntaments d'entre 20.000 i 50.000 

habitants que ja disposen d'una trajectòria en la matèria. 
-  Consolidació del rol d'assessorament en el desplegament de projectes relacionats amb la formació en aquelles entitats de més de 

50.000 habitants on existeix una política de formació fefaent. 
-  Formalització de la xarxa de referents dels ens locals. 
-  Integració de l'oferta formativa corporativa planificada en un pla de formació. 
-  Regulació de la gestió de tota aquella acció formativa organitzada, impulsada o coordinada per la Diputació de Barcelona i 

centralització de la gestió dels convenis de col·laboració i aportacions econòmiques amb tercers en relació amb el fet formatiu. 
-  Integració de la gestió de l'oferta formativa corporativa en una única aplicació de gestió i disseny i desenvolupament d'eines de 

control de gestió tècnica i administrativa de la totalitat de circuits de la Direcció de Serveis de Formació. 
-  Assistència i suport integral a l'organització municipal: estudis organitzatius, instruments de planificació i gestió dels RH, oficines 

d'atenció ciutadana, millora de processos, cartes de serveis, planificació i avaluació de polítiques i serveis locals. 
-  Assistència tècnica i material a la planificació, la coordinació i l'execució de padrons municipals. 
-  Assistència tècnica i material en els processos selectius de personal que convoquen els ens locals i suport en l'elaboració de les 

bases. 
-  Consultoria i confecció de nòmines i productes vinculats així com assessorament en matèria de Seguretat Social. 
-  Assessorament jurídic, defensa judicial, instrucció d'expedients disciplinaris i suport tècnic a la negociació col·lectiva i en la gestió 

dels recursos humans. 
-  Impuls i creació de xarxes relacionals: Comunitat de Recursos Humans (CORH), Espai de trobada de prevenció de riscos laborals i 

Comunitat virtual del padró. 
-  Suport a l'equip de govern en l'anàlisi dels serveis que presten amb la finalitat d'adaptar-los a les seves possibilitats pressupostàries 

així com l'anàlisi estratègica de les plantilles de personal d'acord amb el context econòmic i normatiu actual. 
-  Confecció d'un sistema d'informació per a la millora de la gestió dels recursos humans en els ens locals. 
-  Auditoria d'anàlisi dels processos duts a terme pels ens en el compliment de la normativa juridicolaboral i de Seguretat Social. 
-  Facilitar el programari als ajuntaments per a la gestió del Padró Municipal d'Habitants. 
-  Defensa judicial i representació processal dels ens locals en la demarcació territorial. 
-  Elaboració d'informes i dictàmens a petició dels ajuntaments i altres ens locals de la demarcació territorial. 
-  Assessorament jurídic administratiu telefònic als ens locals de la demarcació territorial. 
-  Confecció de formularis, modelatges, ordenances i reglaments (individual i general). 
-  Suplència de funcions públiques reservades als secretaris d'administració local. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Assessorament jurídic local 
   - Peticions de defensa judicial 
   - Peticions de dictamen jurídic 
   - Consultes jurídiques 
Suport econòmic 
   - Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries 
Formació per a empleats públics locals 
   - Activitats formatives 
   - Hores de formació impartides 
   - Assistents 
   - Municipis destinataris activitats 
   - Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals 
   - Municipis destinataris estudis 
   - Recursos i eines tècniques produïdes 

250 
50 

1.000 

100 

1.125 
15.600 
25.700 

300 
4 
4 

10 
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92200 ASSISTÈNCIA INTEGRAL AL GOVERN LOCAL. ADM. GENERAL 

Suport tècnic en organització municipal 
   - Projectes de suport tècnic en organització (en curs) 
Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció 
   - Processos selectius per als quals s'han aportat experts 
Gestió del padró d'habitants 
   - Municipis amb suport al padró d'habitants 
   - Visites a la comunitat virtual del padró 
Gestió de nòmines 
   - Ens locals 
Assistència jurídica en recursos humans 
   - Defensa judicial 
   - Assessoraments i informes jurídics 
Comunitat de recursos humans (CORH) 
   - Usuaris de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada) 
Assessorament en administració de personal i gestió estratègica dels ens locals 
   - Projectes d’assessorament en  administració de personal i gestió estratègica dels ens locals 
Comunitat Espai prevenció riscos laborals 
   - Usuaris de la comunitat Espai Prevenció 
Seguretat 
   - Informes en matèria de prevenció, seguretat i civisme 
   - Municipis assessorats en matèria de prevenció, seguretat i civisme 
   - Municipis amb suport econòmic 

60 

40 

260 
2.200 

140 

100 
2.000 

2.500 

15 

275 

5 
5 

10 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A504 
AG01 
AS02 
AT01 
AT02 
DP01 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Director de programa 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    4 
    4 
    1 
    3 
    1 
    4 
    2 
    2 
    3 

   11 
    2 

   10 
    2 
    2 
    6 
    7 
    3 

   19 
   30 

Total destinacions   117 
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92400 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

Orgànics de gestió Recursos humans 

60502 Oficina de Cooperació al Desenvolupament Llocs de treball:    12 

Àrea Matèria de gestió 

6 Àrea d'Atenció a les Persones Presidència 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

6.06. Acció internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació 

Objectius específics 2019 

-  Impulsar la cooperació descentralitzada com a política pública que contribueix, des de l’especificitat de l’àmbit local, al 
desenvolupament humà a escala internacional. 

-  Reforçar el paper de la Diputació i els ens locals en la promoció de la pau i els drets humans mitjançant la diplomàcia municipal i el 
treball conjunt amb la societat civil en l'àmbit internacional. 

-  Reforçar l’àmbit local, des de totes les àrees de la Diputació de Barcelona, com un espai per a  promoure el compromís i la 
participació de la ciutadania en el desenvolupament sostenible, la promoció de la pau i els drets humans al món. 

-  Promoure la participació dels governs locals de la demarcació de Barcelona en la definició, l’aplicació i el seguiment de les agendes 
de desenvolupament i de cooperació al desenvolupament. 

Activitats i productes 2019 

-  Formacions, espais d’intercanvi i assessoraments per als ajuntaments en cooperació al desenvolupament. 
-  Suport tècnic i econòmic per plans directors de cooperació al desenvolupament, accions i plans de sensibilització i projectes a 

l’exterior dels ajuntaments. 
-  Posicionaments en documents i trobades de referència en l’àmbit del desenvolupament, la cooperació al desenvolupament i la 

governabilitat local. 
-  Gestió de convocatòries per a entitats sense ànim de lucre (projectes de cooperació al desenvolupament, drets humans i educació 

per al desenvolupament). 
-  Gestió de projectes de cooperació amb governs locals i regionals i entitats de caràcter municipalista de tercers països. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Sensibilització i educació 
   - Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament 
   - Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament 
Cooperació directa. Projectes 
   - Projectes nous de cooperació directa atorgats 
Suport econòmic a entitats sense ànim de lucre 
   - Ajuts atorgats 
Posicionament 
   - Accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament 

120 
74 

10 

25 

40 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A302 
AS02 
TG01 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Secretària de directiu 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    1 
    8 

Total destinacions    12 
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92600 GESTIÓ DE RECURSOS INFORMÀTICS INTERNS 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius Llocs de treball:   125 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

6.09. Serveis gestionats d'infraestructura TIC 
6.11. Sistemes d'informació al núvol DiBa 

Objectius específics 2019 

-  Contribuir a l’estratègia corporativa per a la digitalització de l’Administració i proporcionar les solucions per als sistemes d’informació, 
i els serveis d’infraestructures d’informàtica i telecomunicacions de la corporació. 

-  Fer el seguiment i assegurar el compliment normatiu de la qualitat dels serveis, la definició i el seguiment dels procediments 
normalitzats, així com la previsió i la planificació de noves estructures i serveis. 

-  Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d’informació corporatius, així com prestar serveis estàndards d’informàtica i 
telecomunicació als usuaris finals, amb premisses de qualitat i eficiència. 

-  Planificar, dirigir i coordinar nous projectes i mantenir els ja existents, establir estratègies de futur alineades amb les necessitats 
funcionals i assegurar l’optimització de la relació cost benefici. 

-  Assistir als usuaris corporatius davant d’incidències o necessitats TIC. 

Activitats i productes 2019 

-  Anàlisi de necessitats, disseny de noves solucions i desenvolupament i manteniment de projectes en entorns interns i en l’àmbit 
web. 

-  Implementació de les solucions per a la digitalització de l’Administració. 
-  Dotació i renovació, gestió i contractació de maquinari i programari i dels elements de la xarxa de comunicacions (línies i equips). 
-  Provisió de serveis bàsics de xarxa (correu, ofimàtica, arxiu i impressió de documents). 
-  Provisió de serveis de comunicació de veu i dades i accés a Internet 
-   Resolució d’incidències de programari i maquinari i suport d’usuraris. 
-  Manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de maquinari i programari central. 
-  Gestió de la seguretat de la xarxa corporativa. Salvaguarda de la informació (còpia i recuperació). Supervisió i acompliment Llei 

orgànica de protecció de dades (LOPD). Administració dels accessos als sistemes corporatius. 
-  Assessorament i tutorització als diferents contribuïdors d’informació dels serveis de la Diputació de Barcelona. 
-  Representació en nom de la corporació en fòrums i organitzacions relacionades amb les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC). 

Principals indicadors Previsió 2019 

Xarxes i comunicació 
   - Línies de veu mòbils 
Seguretat 
   - Missatges tractats 
Equipaments de lloc de treball 
   - Dotació d'estacions de treball 
Atenció als usuaris 
   - Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris 
Web diba.cat 
   - Visites 
   - Pàgines visitades 
Intradiba 
   - Visites 
   - Pàgines visitades 

2.500 

475.000.000 

3.300 

35.000 

5.000.000 
25.000.000 

1.200.000 
4.200.000 
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92600 GESTIÓ DE RECURSOS INFORMÀTICS INTERNS 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A104 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A692 
AG01 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
DP01 
TA00 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Alt directiu nivell 4 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    1 
    2 
    4 
    1 
    6 
    8 
    6 
    2 
    1 
    1 
    3 
    1 

   30 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 

   24 
   26 

Total destinacions   125 
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92900 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14000 Coord. Hisenda, R Humans, Processos i Soc. Inform. 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

Objectius específics 2019 

-  Gestionar el Fons de contingència d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2010, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

Activitats i productes 2019 

-  Atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat que puguin presentar-se al llarg 
de l'exercici. 
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93100 ADMINISTRACIÓ FINANCERA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14300 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 
14301 Servei de Programació 
1B000 Intervenció General 

Llocs de treball:    83 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.17. Legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos econòmics 

Objectius específics 2019 

-  Millorar la planificació de la Diputació de Barcelona d'acord amb els recursos disponibles, el Pla d'actuació del mandat i el marc 
normatiu vigent. 

-  Facilitar als centres gestors del pressupost eines que donin suport a la planificació estratègica i a la presa de decisions. 
-  Analitzar i avaluar el grau de consecució dels objectius previstos a la memòria del pressupost. 
-  Elaborar informació periòdica per a la millora de la gestió dirigida als gestors de la corporació. 
-  Exercir amb la màxima eficàcia i agilitat possible el control i la fiscalització de la gestió econòmica que realitza la corporació d'acord 

amb el que estableix la normativa vigent. 
-  Garantir l'adequat compliment de la normativa sobre estabilitat pressupostària en termes del grup definit com a sector públic de la 

Diputació. 
-  Garantir el compliment de les diverses obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autonòmica. 
-  Vetllar perquè la comptabilitat sigui reflex fidel de la situació patrimonial, econòmica i financera de la Diputació i del seu sector públic. 
-  Realitzar el control i el seguiment dels costos generats pels diferents centres gestors. 

Activitats i productes 2019 

-  Elaboració de les normes reguladores de l'avantprojecte de pressupost de la Diputació de Barcelona i de les entitats que formen el 
grup Diputació. 

-  Elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la corporació i de tota la documentació annexa al pressupost. 
-  Elaboració dels informes trimestrals de seguiment del pressupost. 
-  Elaboració dels informes de gestió destinats als directius corporatius. 
-  Control i seguiment de l'execució del pressupost. 
-  Fiscalització dels expedients o actes amb contingut econòmic, amb les diverses modalitats de control, d'acord amb la normativa 

vigent i el Pla anual de control financer elaborat per la Intervenció. 
-  Control financer de subvencions i de les entitats que integren el sector públic de la Diputació, així com d’altres entitats participades. 
-  Control i delimitació del sector públic de la corporació. Elaboració d’informes economicofinancers relatius a dissolucions i valoracions 

en el cas de diferents entitats. 
-  Desenvolupament d'actuacions d'assessorament tècnic i de formació adreçades als usuaris del Sistema integrat de gestió 

corporativa. 
-  Elaboració i proposta d'aprovació de la normativa interna necessària per a una correcta gestió i execució pressupostària, així com 

donar suport als centres gestors en els procediments de gestió corresponents. 
-  Accions de foment de l'ús del servei de facturació electrònica per part dels proveïdors de la Diputació no obligats per la normativa, 

mantenint el suport als proveïdors obligats per l'article 4 de la llei 25/2013 de 27 de desembre. 
-  Elaboració de la comptabilitat de la corporació i d'informes sobre l'execució del pressupost. 
-  Revisió de l'estructura de centres de cost i manteniment, millora sistemàtica d'imputació de despesa i elaboració d'informes de 

costos per activitats de la corporació, així com els del cost efectiu dels serveis prestats. 
-  Realització de certificacions de despeses de personal. 
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93100 ADMINISTRACIÓ FINANCERA 

Principals indicadors Previsió 2019 

Funció interventora. Control previ 
   - Factures de contractes. Obligacions reconegudes 
Control financer 
   - Informes d'auditoria d'ens del Sector Públic 
   - Contractes fiscalitzats i altres de control permanent. Mostra 
   - Objectes d’anàlisi del cost per activitats 
Funció comptable. Suport tècnic a la tramitació comptable 
   - Suports SAP 
   - Suports GIR 
Funció comptable. Registre factures 
   - e-Factures registrades 
   - e-Subvencions registrades 

25.000 

20 
75 

980 

1.000 
300 

35.000 
8 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A1001 
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A501 
A502 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
TA00 
TA02 
TG01 
TG02 

Func. Hab. Estatal N1 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    4 
    1 
    5 
    2 
    5 
    6 
    9 
    3 
    1 
    4 
    1 
    3 
    5 
    5 
    7 

   20 

Total destinacions    83 
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93101 ASSISTÈNCIA INTEGRAL GOVERN LOCAL. ADM. FINANCERA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14301 Servei de Programació 
1B000 Intervenció General 

Llocs de treball:    28 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

6.02. Portal d'Indicadors Econòmics i de Serveis (PIESL) 
6.03. Cercles de comparació intermunicipal 
6.19. Assistència a la gestió econòmica i financera local 

Objectius específics 2019 

-  Garantir el suport tècnic de qualitat als ajuntaments, en els àmbits comptable, econòmic i financer, donant assessorament i formació 
per tal que les entitats locals puguin complir amb els requeriments de la normativa pressupostària i financera. 

-  Impulsar la millora de la gestió econòmica i pressupostària dels ajuntaments, per tal d'assolir els nivells d'informació més adients que 
facilitin la presa de decisions i una gestió dels recursos eficient i eficaç. 

-  Posar a disposició de les entitats locals les eines i el suport necessari per executar l'obligació de subministrament d'informació a 
l'Administració de l'Estat i Autonòmica (retiment del Compte General, informació de subvencions i altres). 

-  Posar a disposició de les entitats locals els instruments i suport adient per obtenir una millora efectiva de la seva despesa corrent. 

Activitats i productes 2019 

-  Disposició per les entitats locals d'eines que permetin la millora en els sistemes d'informació, la presa de decisions i, en el cas de la 
comptabilitat, la gestió d'actius-passius, el control de subvencions i la comptabilitat de costos. 

-  Tasques de suport tècnic per a l'anàlisi de la situació de les finances municipals mitjançant la realització d'informes de diagnosi, 
econòmics i financers i de plans de viabilitat. 

-  Suport en el disseny de l'organització de l'àmbit econòmic municipal amb propostes de models per bases d'execució, ordenances i 
convocatòries de subvencions, circuits de tramitació econòmica i definició d'òrgans competents, d'abast de la fiscalització. 

-  Suport a la realització dels inventaris municipals i tramitació digital de la despesa a aquells ajuntaments seleccionats mitjançant 
convocatòria anual. 

-  Suport a l'anàlisi de reducció de costos i millora d'eficiència. 
-  Realització de cursos en els àmbits comptables, econòmic i financer a través de la realització d'un pla de formació anual. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Suport en comptabilitat pública 
   - Entitats amb e-factura 
Consultoria i assessorament municipal 
   - Informes economicofinancers emesos 
   - Informes d'elaboració d'inventaris emesos 
   - Altres informes emesos 
Formació 
   - Hores de formació 

330 

10 
25 
15 

200 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A202 
A301 
A302 
A501 
AG01 
AS02 
TG01 
TG02 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    2 
    1 
    3 
    2 
    1 
    5 

   13 

Total destinacions    28 
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93300 CONSERV. I GESTIÓ PATRIMONIAL I FINQUES EXTERNES 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14302 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària Llocs de treball:    23 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Serveis Generals 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

6.04. Ús del patrimoni públic amb objectius socials 
6.05. Suport als ajuntaments de més de 30.000 habitants en la gestió del patrimoni i la definició dels seus models de gestió patrimonial 

Objectius específics 2019 

-  Gestionar el patrimoni de la corporació amb criteris de rendibilitat social i econòmica. 
-  Donar suport tècnic i jurídic a la transformació i adaptació del patrimoni a les realitats i necessitats corporatives i de la societat. 
-  Transformar el sistema d'informació patrimonial i realitzar la seva adaptació als nous criteris comptables. 

Activitats i productes 2019 

-  Manteniment i gestió dels edificis patrimonials d'acord amb els criteris establerts per la corporació. 
-  Gestió de la propietat immaterial de la Diputació de Barcelona. 
-  Tramitació d'expedients vinculats al patrimoni de la corporació. 
-  Actualització continua de l'inventari general de la corporació. 
-  Manteniment i gestió de les àrees de riscos i de l'àmbit tributari vinculat als béns de la corporació. 
-  Disseny i modificació dels processos que vinculen els sistemes comptables i de l'inventari. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Explotació de finques i pisos propis 
   - Habitatges llogats 
   - % d'habitatges llogats 
   - Locals i ús diferent a habitatge, ocupats 
   - % de locals ocupats 
Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis 
   - Superfície rehabilitada (m2) 
Gestió de riscos 
   - Pòlisses en vigor 
   - Estudis realitzats 
Gestió de l'inventari. Operacions i expedients 
   - Actius gestionats 
Gestió patrimoni 
   - Expedients de suport al patrimoni finalitzats 
Propietat immaterial 
   - Expedients propietat immaterial. Total 

180 
90 
65 
76 

400 

13 
650 

24.500 

25 

18 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A203 
A301 
A302 
A503 
A692 
AG01 
TG01 
TG02 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    9 
    6 
    3 

Total destinacions    23 

187



93310 PROJECTES, OBRES I MANTENIMENT DE RECINTES 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10400 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 
10420 Subdirecció d'Edificació 

Llocs de treball:   229 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Serveis Generals 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.02. Manteniment, millora i adequació a nous usos dels edificis corporatius 

Objectius específics 2019 

-  Mantenir i conservar els edificis corporatius en òptimes condicions. 
-  Implantar les mesures recollides en el Pla d'optimització de recursos. 
-  Adequar els edificis a la normativa vigent. 
-  Acomplir amb el RD 1627/1997, de 23 d'octubre, el qual estableix les disposicions mínimes en seguretat i salut en les obres de 

construcció. 
-  Remodelar els espais propis adaptant-los a les necessitats organitzatives corporatives. 

Activitats i productes 2019 

-  Redacció d'estudis, de projectes bàsics i executius d'obres i instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut. 
-  Execució d'obres amb mitjans propis o externs. 
-  Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs. 
-  Legalització d'instal·lacions i obtenció de llicències d'obres i d'activitats. 
-  Redacció de plans de manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. 
-  Elaboració i implementació de plans d'emergència. 
-  Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme i gestió d'espais verds. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Projectes i obres 
   - Obres en execució d'import > 40.000 euros (IVA exclòs) 
Manteniment 
   - Obres de manteniment en execució d'import > 40.000 euros (IVA exclòs) 
   - Cost manteniment per metre quadrat (euros/m2) 
   - % d'ordres de treball de manteniment correctiu 
   - % d'ordres de treball de manteniment preventiu 
Seguretat i salut 
   - Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada) 
   - Sessions formatives 
   - Simulacres realitzats 

7 

3 
20 
40 
60 

106 
16 
30 
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93310 PROJECTES, OBRES I MANTENIMENT DE RECINTES 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A103 
A104 
A202 
A203 
A301 
A501 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
PO02 
PO03.D 
PO04 
PO06.D 
PO08 
PO09.D 
PO12 
PO13.D 
PO14 
SE06 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 

Alt directiu nivell 3 
Alt directiu nivell 4 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  2 CTA 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTA 
Conductor de vehicles 
Guarda forestal 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    2 
    2 
    4 

   13 
    2 
    8 

   15 
    2 
    2 

   13 
    2 
    1 
    1 
    3 

   12 
   36 
   17 
   51 
    5 

   11 
    1 
    1 
    2 
    1 

   14 
    6 

Total destinacions   229 
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93312 GESTIÓ DEL RECINTE DE LLARS MUNDET 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 
10410 Subdirecció de Logística 
10420 Subdirecció d'Edificació 

Llocs de treball:     5 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Presidència 
Serveis Generals 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.02. Manteniment, millora i adequació a nous usos dels edificis corporatius 
5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible 

Objectius específics 2019 

-  Prevenir i reduir la comissió d’actes il·lícits. 
-  Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis. 
-  Mantenir la coordinació amb els estadants. 
-  Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria. 
-  Millorar la mobilitat en el recinte. 
-  Realitzar el manteniment del Pla d'emergència. 

Activitats i productes 2019 

-  Organització, direcció, inspecció i coordinació del personal i dels serveis de seguretat prestats a la corporació, siguin propis o 
pertanyents a empreses de seguretat contractades. 

-  Prevenció, vigilància, instal·lació de sistemes de seguretat i resolució d'incidències per tal de garantir el correcte funcionament de la 
institució. 

-  Elaboració del calendari de reunions amb els estadants. 
-  Verificació periòdica del servei de neteja. 
-  Control dels consums dels subministraments continus. 
-  Establiment del calendari de manteniment preventiu. 
-  Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut. 
-  Execució d'obres amb mitjans propis o externs. 
-  Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs. 
-  Redacció de plans de manteniment i execució del manteniment preventiu i correctiu. 
-  Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme. 
-  Gestió d'espais verds. 

Principals indicadors Previsió 2019 
Gestió de recintes 
   - Neteja exterior del recinte (m2) 
   - Import de la neteja exterior del recinte 
   - Consum d'aigua (euros) 
   - Consum d'aigua (m3) 
   - Consum d'electricitat (euros) 
   - Consum d'electricitat (kW) 
   - Reunions de coordinació amb els estadants 
Seguretat 
   - % de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts 
   - % de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts 
Manteniment d'edificis 
   - Ordres de treball de manteniment 
   - Ordres de treball de jardineria 

181.745 
139.500 
16.900 
3.400 

34.000 
292.000 

2 

90 
80 

150 
50 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A544.D 
PO08 
PO12 

Cap unitat nivell 4 CTA 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 

    1 
    3 
    1 

Total destinacions     5 
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93313 GESTIÓ DEL RECINTE DE LA MATERNITAT 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 
10410 Subdirecció de Logística 
10420 Subdirecció d'Edificació 

Llocs de treball:     4 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Presidència 
Serveis Generals 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.02. Manteniment, millora i adequació a nous usos dels edificis corporatius 
5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible 

Objectius específics 2019 

-  Prevenir i reduir la comissió d’actes il·lícits. 
-  Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis. 
-  Mantenir la coordinació amb els estadants. 
-  Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria. 
-  Realitzar el manteniment del Pla d'emergència. 

Activitats i productes 2019 

-  Organització, direcció, inspecció i coordinació del personal i dels serveis de seguretat prestats a la corporació, siguin propis o 
pertanyents a empreses de seguretat contractades. 

-  Prevenció, vigilància, instal·lació de sistemes de seguretat i resolució d'incidències per tal de garantir el correcte funcionament de la 
institució. 

-  Elaboració del calendari de reunions amb els estadants. 
-  Verificació periòdica del servei de neteja. 
-  Control dels consums dels subministraments continus. 
-  Establiment del calendari del manteniment preventiu. 
-  Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut. 
-  Execució d'obres amb mitjans propis o externs. 
-  Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs. 
-  Redacció de plans de manteniment i execució del manteniment preventiu i correctiu. 
-  Elaboració d'estudis de projectes de paisatgisme. 
-  Gestió d'espais verds. 

Principals indicadors Previsió 2019 
Gestió de recintes 
   - Neteja exterior del recinte (m2) 
   - Import de la neteja exterior del recinte 
   - Consum d'aigua (euros) 
   - Consum d'aigua (m3) 
   - Consum d'electricitat (euros) 
   - Consum d'electricitat (kW) 
   - Reunions de coordinació amb els estadants 
Seguretat 
   - % de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts 
   - % de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts 
Manteniment d'edificis 
   - Ordres de treball de manteniment 
   - Ordres de treball de jardineria 

61.322 
56.800 
1.600 

350 
25.000 

180.500 
2 

90 
80 

110 
40 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
PO04 
PO08 
PO12 

Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 

    1 
    2 
    1 

Total destinacions     4 
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93314 GESTIÓ DEL RECINTE DE TORRIBERA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 
10410 Subdirecció de Logística 
10420 Subdirecció d'Edificació 

Llocs de treball:     9 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Presidència 
Serveis Generals 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

5.02. Manteniment, millora i adequació a nous usos dels edificis corporatius 
5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible 

Objectius específics 2019 

-  Prevenir i reduir la comissió d’actes il·lícits. 
-  Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis. 
-  Mantenir la coordinació amb els estadants. 
-  Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria. 
-  Millorar la mobilitat en el recinte. 
-  Realitzar el manteniment del Pla d'emergència. 

Activitats i productes 2019 

-  Organització, direcció, inspecció i coordinació del personal i dels serveis de seguretat prestats a la corporació, siguin propis o 
pertanyents a empreses de seguretat contractades. 

-  Prevenció, vigilància, instal·lació de sistemes de seguretat i resolució d'incidències per tal de garantir el correcte funcionament de la 
institució. 

-  Elaboració del calendari de reunions amb els estadants. 
-  Verificació periòdica del servei de neteja. 
-  Control dels consums de subministraments continus. 
-  Establiment del calendari del manteniment preventiu. 
-  Redacció d'estudis de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut. 
-  Execució d'obres amb mitjans propis o externs. 
-  Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs. 
-  Redacció de plans de manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. 
-  Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme. 
-  Gestió d'espais verds. 

Principals indicadors Previsió 2019 
Gestió de recintes 
   - Neteja exterior del recinte (m2) 
   - Import de la neteja exterior del recinte 
   - Consum d'aigua (euros) 
   - Consum d'aigua (m3) 
   - Consum d'electricitat (euros) 
   - Consum d'electricitat (kW) 
   - Reunions de coordinació amb els estadants 
Seguretat 
   - % de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts 
   - % de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts 
Manteniment d'edificis 
   - Ordres de treball de manteniment 
   - Ordres de treball de jardineria 

98.194 
56.800 
2.700 

0 
62.500 

1.300.000 
2 

90 
80 

110 
30 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A524 
PO08 
PO12 
PS01 

Cap unitat nivell 4 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 
Personal subaltern CT 

    1 
    6 
    1 
    1 

Total destinacions     9 
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93400 TRESORERIA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

1C000 Tresoreria Llocs de treball:    16 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

Objectius específics 2019 

-  Realitzar els pagaments de la Diputació de Barcelona. 
-  Controlar i gestionar els moviments de fons líquids de la corporació, així com l'endeutament. 
-  Gestionar la recaptació dels ingressos de dret públic i privat de la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms. 
-  Gestionar les compensacions de deute, les cessions de crèdit i els embargaments de la Diputació de Barcelona. 

Activitats i productes 2019 

-  Atenció puntual de les obligacions econòmiques que adquireix la corporació. 
-  Optimització de la gestió dels recursos monetaris, minimitzant costos i maximitzant rendibilitat. 
-  Assegurament de la liquiditat de la corporació. 
-  Vetllar per la recaptació dels drets que hagi reconegut la Diputació de Barcelona. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Fluxos monetaris 
   - Cobraments líquids (en milions d'euros) 
   - Pagaments líquids (en milions d'euros) 
   - Existència final a caixa (en milions d'euros) 

978,42 
964,75 
544,94 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A1002 
A501 
A502 
AG01 
AS03 
AT01 
AT09 
TA00 
TA02 
TG01 

Func. Hab. Estatal N2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 

    1 
    1 
    1 
    3 
    1 
    3 
    1 
    1 
    2 
    2 

Total destinacions    16 
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94100 COL·LABORACIONS CORPORATIVES AMB LA GENERALITAT 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Presidència 
Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

6.01. Suport al finançament i a la solvència econòmica 

Objectius específics 2019 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 
-  Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos, dins el 
marc de la legislació vigent. 

Activitats i productes 2019 

-  Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
-  Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb entitats i institucions. 
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94200 SUPORT AL FINANÇAMENT I A LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

14000 Coord. Hisenda, R Humans, Processos i Soc. Inform. 
14301 Servei de Programació 

Llocs de treball:     2 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

6.01. Suport al finançament i a la solvència econòmica 

Objectius específics 2019 

-  Facilitar l'accés al crèdit i reduir els costos financers als ens locals. 
-  Concedir crèdits als ens locals per tal de donar suport financer a actuacions relacionades amb les seves competències. 
-  Donar liquidat als consells comarcals mitjançant operacions de tresoreria. 
-  Donar suport econòmic als ajuntaments mitjançant les meses de concertació en la línia de solvència financera. 

Activitats i productes 2019 

-  Anàlisi, revisió, redacció de propostes, concessió i/o denegació dels expedients de crèdit i de subvencions a la solvència financera. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Programa de crèdit local (PCL) 
   - Crèdits signats 
   - Import dels préstecs signats 
Programa de caixa de crèdit (CC) 
   - Crèdits concedits 
   - Import dels crèdits concedits 

50 
120.000.000 

90 
12.000.000 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A401 
AG01 

Cap subsecció 
Auxiliar general nivell 1 

    1 
    1 

Total destinacions     2 
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94210 CONCERTACIÓ LOCAL 

Orgànics de gestió Recursos humans 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 
13000 Coord. de Concertació i Assistència Local 
13200 Direcció de Serveis de Cooperació Local 

Llocs de treball:    24 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Presidència 
Concertació i Assistència Local 

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d’actuació PAM 2016-2019 

1.19. Pla Xarxa de Governs Locals 
1.20. Suport al petit municipi 

Objectius específics 2019 

-  Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, 
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. 

-  Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc 
de la legislació vigent. 

-  Promoure i seguir el desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals. 
-  Donar suport i desenvolupar sistemes d'informació i comunicació per a la cooperació local. 
-  Elaborar estudis relacionats amb la cooperació local, la coordinació i la cooperació institucional i l'impacte de la Xarxa de Governs 

Locals (XGL). 

Activitats i productes 2019 

-  Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
-  Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb entitats i institucions. 
-  Suport a la presa de decisions de la Diputació de Barcelona en el marc de la cooperació amb els ens locals de la demarcació de 

Barcelona. 
-  Dotació, distribució i aplicació de recursos de cooperació local. 
-  Assessorament i suport jurídic als centres gestors i als ens locals respecte a les actuacions del Pla Xarxa de Governs Locals. 
-  Anàlisi i avaluació de les polítiques locals de la Xarxa de Governs Locals. 
-  Recerca i coneixement del context actual del món local. 
-  Anàlisi normatiu de les hisendes locals i dels instruments jurídics de cooperació. 

Principals indicadors Previsió 2019 

XGL 2016-2019. Meses de concertació. Dades anuals 
   - Preacords 
   - Actuacions aprovades 
XGL. Catàleg. Dades anuals 
   - Actuacions aprovades Catàleg. Total 
XGL. Ens locals i centres gestors. Dades anuals 
   - Ens locals destinataris del Pla XGL 
   - Centres gestors del Pla XGL 

604 
319 

11.863 

367 
32 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball 
A102C 
A103 
A202 
A301 
A302 
A502 
A691 
AG01 
AS03 
TG01 
TG02 

Coordinador d'àrea 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    4 
    2 
    3 
    8 

Total destinacions    24 
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3200P ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 

Orgànics de gestió Recursos humans 

Organisme Autònom Institut del Teatre 

Àrea Matèria de gestió 

Objectius estratègics PAM 2016-2019 
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línia d’actuació PAM 2016-2019 

3.02. Projecció, foment i innovació en l'àmbit cultural 

Objectius específics 2019 

- Desenvolupar i avaluar el Pla estratègic 2018-2021. 
- Avaluar la implantació completa dels estudis de Batxillerat a l’EESA-CPD. 
- Elaborar les noves titulacions i preparar la implantació de la formació professional-grau superior de Luminotècnia i d’Actuació. 
- Seguir desenvolupant el procés l’adscripció a la Universitat de les titulacions superiors (ESAD i CSD). 
- Desenvolupar el Pla de recerca de l’Institut del Teatre. 
- Prioritzar la creació i la producció d’activitats artístiques fent visible en el món professional, la qualitat dels alumnes i graduats i 

potenciant la inserció laboral. 
- Dissenyar les àrees de desenvolupament de projectes, producció i serveis escènics i iniciar la seva implantació. 
- Desenvolupar nous recursos al Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. 
- Ampliar i adequar l’espai d’arxiu del Centre de Documentació. 
- Seguir desenvolupant noves formes de col·laboració formativa i artística amb l’entorn proper (districte) i el món local. 
- Seguir incrementant la incidència i creació de més lligams de col·laboració amb entitats locals i espais escènics. 
- Fer el seguiment, millora i implantació de protocols en l’àmbit de la gestió i l’administració de l’Institut del Teatre. 
- Dissenyar la carrera professional dels docents i instrumentistes d’acord amb les noves necessitats de l’Institut del Teatre. 
- Revisar i actualitzar l’organització laboral i acadèmica. 
- Millorar l’eficiència energètica i la prestació de serveis dels edificis de l’Institut del Teatre. 

Activitats i productes 2019 

- Seguiment i avaluació del Pla estratègic 2018-2021. 
- Avaluació de la implantació del Batxillerat pels alumnes de dansa a l’EESA-CPD. 
- Ampliació de l’oferta de cursos, postgraus i màsters per a l’especialització i actualització dels nous àmbits tecnològics, artístics i 

d’acció social, obrint així la formació no només al nostre entorn sinó també treballar per una clara col·laboració i incidència 
internacional. 

- Implantació de la nova titulació d’estudis professionals superiors d’Escenotècnia a l’ESTAE i disseny d’un pla d’estudis per 
l’aprovació d’uns futurs estudis de Tècniques d’Actuació. 

- Implantació dels sistemes d’avaluació de tots els ensenyaments que imparteix l’Institut del Teatre. En el cas de les escoles superiors, 
d’acord amb els paràmetres marcats per l’Agència de Qualitat Universitària. 

- Acreditació dels títols dels estudis de les Escoles Superiors d’acord amb el Departament d’Ensenyament i l’Agència de Qualitat 
Universitària. 

- Continuació del disseny dels nous plans d’estudis de les escoles superiors d’acord amb el conveni d’adscripció a la universitat. 
- Consecució de relacions estables amb institucions educatives, artístiques i d’innovació, amb trajectòria de recerca pràctica i artística 

del país i internacionals. Planificar un programa d’innovació específica i de qualitat. 
- Organització i participació en la Quadriennal d’Escenografia de Praga en representació de Catalunya. 
- Desenvolupament de les línies de publicacions. 
- Desenvolupament amb l’ajut d’altres institucions nacionals de l’Arxiu Audiovisual de les Arts Escèniques de Catalunya. 
- Ampliació, conservació i difusió del patrimoni cultural, bibliogràfic i museístic de les arts escèniques. 
- Desenvolupament del treball per fer possible a mitjà termini el Museu Nacional de les Arts Escèniques. 
- Creació de sinergies amb espais d’exhibició, de producció i de distribució per tal que els productes artístics sorgits de les aules i 

teatres tinguin una repercussió directa en el públic de tot el territori. 
- Desenvolupament i consolidació de companyies pedagògiques d’inserció professional de teatre i dansa de l’Institut del Teatre. 
- Continuar invertint en eines tecnològiques per tal de poder estar al nivell de les millors escoles europees. 
- Promoció els estudis de dansa, teatre i tècnica a altres municipis i territoris per transformar l’Institut del Teatre en el Hub de les arts 

escèniques de Catalunya. 
- Racionalització i millorar de l’eficiència energètica, de la mobilitat i de l’optimització dels espais de l’Institut del Teatre. 
- Seguiment de la implantació portal de la Transparència de Institut del Teatre. 
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3200P ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 

Principals indicadors Previsió 2019 

- Grau d’assoliment de les actuacions  

- Participació dels equips directius, docents, gerència i direcció en el seguiment i avaluació del Pla 
Estratègic 2018-2021 

- Avaluació implantació Batxillerat 

- Postgraus i Màsters 

- Estudis professionals superiors d’Escenotècnia 

- Avaluació i seguiment  de la qualitat segons els paràmetres de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior per a les escoles ESAD i CSD 

- Avaluació i seguiment de la qualitat del Grau Professional de Dansa i de l’ESO, règim integrat 

- Avaluació i seguiment de la qualitat dels estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle en Viu 
(format de cicle superior de l’FP) 

- Disseny nou Pla d’estudis de les Escoles Superiors, ESAD i CSD 

- Divulgar les arts escèniques i la institució: 

Relacions amb Administracions Locals 

Relacions Estatals 

Relacions Internacionals 

- Grau de satisfacció de Fòrum i jornades 

- Nombre de publicacions 

- Arxiu audiovisual Arts Escèniques. Participació institucions 

- Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques: 

Préstec de llibres 

Nombre d’usuaris de la biblioteca 

Nombre de les consultes on-line al Catàleg   

Consultes a “Escena Digital” 

- Museu Nacional de les Arts Escèniques: 

Préstecs a altres institucions 

Exposicions itinerants 

-Companyia de Teatre. Graduats participants 

-Relació amb municipis i territoris 

-Eficiència energètica dels edificis 

-Millora del POA. Grau de satisfacció 

>= 82% 

100% 

1r i 2n curs 

3 / 1 

1r curs 

1r, 2n, 3r i 4t 

 6 cursos  

2 cursos 

Plans aprovats: sí, no 

>100 

> 20 

> 20 

> 85% 

>= 15 

>= 15 

> 17.000 

 > 12.000 

> 180.000 

> 220.000 

>= 50 

>= 10 

>=10 

>=311 

>=2% 

 >85% 
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4390P PATRONAT D’APOSTES 

Orgànics de gestió Recursos humans 

Patronat d’Apostes 

Àrea Matèria de gestió 

Objectius estratègics PAM 2016-2019 

1. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 

Línia d’actuació PAM 2016-2019 

1.20. Suport al petit municipi 

Objectius específics 2019 

- Incrementar les vendes dels jocs en general. 
- Incrementar la qualitat en la formació del personal del Patronat i dels punts de venda de la xarxa. 
- Incrementar el nombre de punts de venda amb la imatge corporativa. 
- Mantenir la certificació de Gestió de Qualitat i Seguretat de la Informació (ISO: 9001 i 27001). 

Activitats i productes 2019 

- Potenciació de les campanyes de promoció dels jocs i apostes de LAE. 
- Potenciació de la difusió dels premis milionaris dels jocs i apostes als mitjans de comunicació generals i locals. 
- Increment de les visites comercials per fomentar la implementació de la imatge corporativa a tots els punts de venda de la xarxa. 
- Increment del nombre d’assistents i de cursos de formació del Patronat i de la xarxa dels punts de venda. 
- Realització d’estudis de mercat per proposar l’obertura de nous punts de Venda. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Jocs i Apostes 
- Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional       
- Taxa de variació en la recaptació de jocs (en percentatge)   
- Punts de venda 
- Cursos de formació 
- Assistents als cursos de formació 
- Visites comercials i d’inspecció 
- Establiments amb imatge corporativa 

17 
    -0,98 % 

890 
10 
90 

1.700 
875 
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9320P ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

Orgànics de gestió Recursos humans 

Organisme de Gestió Tributària 

Àrea Matèria de gestió 

Objectius estratègics PAM 2016-2019 
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la
suficiència financera 
Línia d’actuació PAM 2016-2019 

6.03. Suport al finançament i a la solvència econòmica 

Objectius específics 2019 

- Impulsar i millorar  la cooperació amb els municipis i resta d’administracions públiques. 
- Consolidar la millora de l'atenció als ciutadans implantant noves actuacions. 
- Intensificar les relacions interadministratives amb altres ens públics.  
- Potenciar i executar les actuacions que permetin millorar la lluita contra el frau. 
- Implementar millores en la gestió de personal. 
- Mantenir les actuacions de modernització de les instal·lacions de l'ORGT. 
- Finalitzar i implantar el nou disseny de la distribució territorial i configuració de les oficines de l’ORGT.

Activitats i productes 2019 

- Adequació dels mitjans dels quals disposa l'ORGT per prestar servei a tots els ajuntaments i ens públics interessats.  
- Potenciació de les aplicacions informàtiques per modernitzar i optimitzar els nivells d'eficiència en la gestió i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals. 
- Manteniment de l'assistència i defensa jurídica als municipis i ens públics als quals l’ORGT presti serveis o col·labori en la gestió 
tributària. 
- Facilitació als ciutadans del compliment voluntari dels seus deures tributaris. 
- Millora dels canals d'atenció al ciutadà. 
- Ampliació de l'atenció telemàtica al ciutadà. 
- Increment del catàleg de serveis a oferir per cita prèvia a les oficines. 
- Implementació i execució de la incorporació de les notificacions telemàtiques. 
- Potenciació del contingut i funcionalitats de la nova web de l’ORGT i valoració del resultat des de la seva posada en funcionament. 
- Implementació de les funcionalitats del conveni subscrit amb el Col·legi de Gestors Administratius. 
- Manteniment i ampliació de la col·laboració amb la Direcció General de Trànsit. 
- Potenciació de la interoperabilitat amb l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
- Potenciació i implementació de la col·laboració de l’ORGT amb l’ATC, les altres Diputacions i qualsevol administració pública. 
- Impuls i desenvolupament de la col·laboració amb el Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors de Catalunya i amb el 
Col·legi de Notaris de Catalunya. 
- Potenciació de l’intercanvi d’informació tributària amb l’ATC, les altres Diputacions i qualsevol administració pública. 
- Implantació de sistemes d’informació i de creuament de dades que facilitin el control del compliment de les obligacions tributàries. 
- Potenciació de nous continguts del pla de formació i promoció del personal. 
- Continuació de la implantació de noves funcionalitats de l'aplicació "Portal de l'empleat". 
- Continuació del pla de millora d'oficines. 
- Impuls de la digitalització de documents, signada i segura. 
- Avenç en les prestacions de l'arxiu virtual. 
- Establiment de la modificació de la distribució territorial de les oficines i la seva implantació als municipis. 
- Modificació dels criteris relatius a la creació i manteniment de les oficines per ajustar-los a la realitat econòmica i social vigent. 
- Valoració en termes d’eficàcia i eficiència del mapa territorial de les oficines. 

Principals indicadors Previsió 2019 

Cobertura territorial: xarxa d’oficines i punts d’informació 
- Oficines i punts d’informació 
- Municipis que tenen delegada alguna recaptació en l’ORGT 
- Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva 

Recaptació 
- Import de recaptació voluntària 
- Import de recaptació executiva 

Tràmits via telemàtica 
- Total tràmits 

Bestretes tresoreria 
- Ajuntaments 
- Import 

103 
309 
304 

1.600.000.000€ 
175.000.000€ 

1.00.000 

230 
540.000.000€ 
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