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Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
 

Programa específic “Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra 
la COVID-19 
Aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 28 de maig de 2020. 

 
 
Nota informativa 1. Exemples d’actuacions i despeses elegibles  
 

 
 

En el marc de la Línia de suport 1 “Despesa corrent per fer front a la situació 
ocasionada per la pandèmia de la COVID-19” 

 
En matèria de recursos humans i serveis interns: 
 
- Contractació de personal de nova incorporació, ampliació de la contractació de 

personal i hores extraordinàries dels equips tècnics municipals, per fer front a la 
situació generada per la pandèmia de la COVID-19. 

- Contractació de serveis externs; per exemple, neteja, desinfecció, manteniment, 
vigilància i seguretat, organització d’activitats presencials i a distància. 

- Adquisició de material d’higiene i protecció; per exemple, guants, mascaretes 
d’adults i infants, ulleres protectores, pantalles protectores facials, mampares, etc.; i 
de productes de manteniment i de desinfecció dels centres de titularitat municipal; 
per exemple, escombres, cubells, lleixiu, etc. 

- Campanyes informatives i de sensibilització, i disseny i producció de cartells 
informatius relatius a la difusió de normes d’ús, seguretat i higiene de les activitats i 
dels centres. 

- Lloguer d’espais que permetin la realització d’activitats i serveis municipals. 
- Despeses de prestació de serveis municipals de suport i acompanyament i 

organització d’activitats. 
- Indemnitzacions i compensacions per la suspensió de contractes i serveis (retorn de 

les quotes d’abonats durant hibernació de les instal·lacions, indemnitzacions per la 
suspensió o rescissió de contractacions, etc.). 

 
En matèria d’innovació: 
 
- Despeses per garantir i millorar la connectivitat i l’accés a les xarxes de comunicació 

destinades al teletreball per part del personal municipal i el funcionament dels serveis 
municipals. 
 

- Provisió de solucions informàtiques (ofimàtiques, videoconferència, ciberseguretat, 
etc.) destinades a fer possible el teletreball per part del personal municipal i el 
funcionament dels serveis municipals. 

 
En matèria d’infraestructures: 
 
- Despeses de funcionament de centres, equipaments i instal·lacions de titularitat 

municipal i dels seus serveis; per exemple, despeses de subministraments, aigua, 
combustibles, electricitat, telefonia, desinfecció, depuració i filtratge, despeses de 
menjador, acollida, vigilància, etc. 
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- Despeses de manteniment i reparació de centres, equipaments i instal·lacions de 
titularitat municipal motivades per hibernació de les instal·lacions per garantir la seva 
posada en marxa. 

- Neteja i desinfecció de l’espai públic. 
- Manteniment i adequació de l’espai públic a la situació generada per la pandèmia de 

la COVID-19. 
- Despeses d’elaboració de plans de contingència, d’adequació d’espais i/o 

equipaments públics i, en general, treballs tècnics i de consultoria relacionats amb 
la situació generada per la pandèmia de la COVID-19. 

 
En matèria de desenvolupament econòmic, turisme i comerç: 
 

- Despeses de digitalització comercial. 
- Despeses de funcionament de centres, equipaments i instal·lacions turístiques i 

comercials de titularitat municipal. 
- Despeses de manteniment i reparació de centres, equipaments i instal·lacions 

turístiques i comercials de titularitat municipal. 
 
En matèria de cultura: 
 
- Subvencions a equipaments municipals d’arts escèniques per tal de mantenir la 

cadena de producció dels espectacles. 
- Despeses de funcionament de centres, equipaments i instal·lacions culturals de 

titularitat municipal. 
- Despeses de manteniment i reparació de centres, equipaments i instal·lacions 

culturals de titularitat municipal. 

 
En matèria d'educació, esports i joventut: 
 

- Connectivitat i comunicació amb finalitats d’aprenentatge.  
- Prestació de serveis municipals de suport i acompanyament educatiu, esportiu i 

juvenil o altres suports i recursos necessaris adreçats a població. 
- Posada en marxa de les instal·lacions esportives, el que inclou possibles 

reparacions motivades per hibernació de les instal·lacions tècniques. 
- Disseny i producció de cartells informatius relatius a la difusió de normes d’us, 

seguretat i higiene de les activitats i dels centres educatius, juvenils i de les 
instal·lacions esportives. Vinils senyalització horitzontal. 

- Organització d’activitats d’estiu lúdico-recreatives (casals, estades, campus...). 
- Transferències a entitats i famílies destinades a sufragar despeses 

d’aprenentatge (connexions, activitats, materials educatius i altres). 
- Transferències a entitats per l’organització d’activitats educatives, juvenils i 

esportives oferts a la ciutadania (casals, tallers, reforç educatiu, sortides, 
xerrades, etc.)  

- Atorgament de beques per a la participació de població vulnerable en activitats 
educatives, juvenils i esportives. 

- Atorgament de beques per afavorir l’accés de la població a les activitats 
educatives, accions per a la població juvenil i a la pràctica esportiva (persones 
amb risc d’exclusió social, econòmica...). 

- Despeses de lloguer de nous espais educatius o esportius derivats de l’ocupació 
de les escoles i dels pavellons municipals com a pavellons salut. 
 

En matèria de cohesió social, ciutadania i benestar: 
 
- Hores extraordinàries dels equips tècnics de salut pública i sanejament. 
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- Despeses sobrevingudes per intensificació de les inspeccions, increment de les 
plagues urbanes, tancament i reobertura d’instal·lacions amb risc de legionel·losi, 
ampliació de serveis funeraris i, en general, despeses associades a les 
competències obligatòries en salut publica. 

- Ampliació de la contractació de personal per a treballs de cures, neteja, sanitaris o 
treballadors de residències de gent gran. 

- Acompanyament i atenció dels col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple, 
teleassistència, àpats a domicili, accés a activitats municipals. 

- Suport jurídic per assessoraments a treballadors i treballadores de la llar i les cures. 
- Serveis de traducció per a informació i acollida de persones estrangeres. 
- Atorgament de subvencions a ciutadans i a entitats sense ànim de lucre per sufragar 

despeses de connexions, activitats, materials i altres. 
- Atorgament de subvencions i beques a ciutadans i a entitats sense ànim de lucre 

per afavorir l’accés de la població, especialment d’aquella en situació de 
vulnerabilitat i risc d’exclusió social, a les activitats municipals. 

- Atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre l’organització d’activitats 
i l’adaptació d’activitats i serveis. 

- Altres despeses corrents no cobertes per les línies de suport número 6 “Altres 
serveis de protecció civil” i número 7 “Atenció a les persones” del Programa d’ajuts 
per a emergències municipals de la Diputació de Barcelona. 

 
 

............................. 
 

 
En el marc de la Línia de suport 2 “Despesa inversora per fer front a la situació 
ocasionada per la pandèmia de la COVID-19”: 
 
En matèria de recursos humans i serveis interns: 
 
- Adquisició de maquinària de neteja i desinfecció per fer front a la situació generada 

per la pandèmia de la COVID-19. 
- Adquisició de material d’higiene, seguretat i protecció individual i col·lectiva de 

caràcter inventariable i per arranjaments necessaris en els espais de treball. 
- Adquisició de termòmetres d’infrarojos, càmeres i pantalles de visualització de 

temperatures als centres i equipaments de titularitat municipal. 
 
En matèria d’innovació: 
 
- Despesa per garantir i millorar la connectivitat i l’accés a les xarxes de comunicació 

destinades tant al teletreball per part del personal municipal com a la prestació dels 
serveis. 

- Provisió de solucions informàtiques (ofimàtiques, videoconferència, ciberseguretat, 
etc.) destinades a fer possible el teletreball per part del personal municipal i el 
funcionament dels serveis municipals. 

- Adquisició d’equipament informàtic, de telefonia mòbil i altres equips, tant associat a 
la prestació de serveis com per a ser cedits a famílies o institucions sense ànim de 
lucre. 

 
En matèria d’infraestructures: 
 
- Reconversió i adequació d’equipaments i espais per garantir la prestació dels serveis 

municipals. 
- Adequació de l’espai públic a la situació generada per la pandèmia de la COVID-19. 
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En matèria de desenvolupament econòmic, turisme i comerç: 
 

- Adquisició de material per a la reobertura de negocis. 
- Reconversió i adequació d’equipaments turístics i comercials de titularitat 

municipal per garantir la prestació dels serveis municipals. 
 
En matèria de cultura: 
 

- Reconversió i adequació d’equipaments culturals de titularitat municipal per 
garantir la prestació dels serveis municipals. 

 
En matèria d'educació, esports i joventut: 
 

- Adquisició d’equipament informàtic, de llicències i d’infraestructures de 
connectivitat i accés a les xarxes de comunicació per finalitats educatives 
destinades a la població escolar i juvenil amb vulnerabilitat. 

- Adquisició de llicències i d’infraestructures de connectivitat i accés a les xarxes 
de comunicació per finalitats educatives de la població escolar. 

- Adquisició de útils i maquinària (neteja a pressió de paviments de vestidors, 
banys i platges de piscines, neteja paviments; neteja paviments pistes, pavellons 
i camps, etc.). 

- Adquisició de material esportiu (cistelles, porteries, xarxes...) per condicionar 
nous espais esportius fruit de la conversió de pavellons esportius com a 
pavellons salut. 

- Reconversió pavellons salut en pavellons esportius. 
 
 

............................. 
 


