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DICTAMEN 
 

Aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 i autoritzar la despesa que s’hi destinarà, i aprovar 
mesures de flexibilització dels recursos concedits i modificar diversos 

terminis del mateix Catàleg (exp. núm. 2019/0015078) 
 
Fets 
 
I. Inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2020 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 

2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu 
règim jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de 
recursos (acord núm. 5/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 13 de gener de 2020). 

 
2. El règim del Catàleg, en el seu article 6, apartat 4, estableix que en el cas que 

en el decurs de l’exercici es decideixi catalogar nous recursos, s’aprovarà la 
seva inclusió en el Catàleg i s’obrirà una nova convocatòria per a la seva 
concessió. 

 
3. Les gerències que es detallen en aquest apartat primer, mitjançant l’oportú 

informe que ha estat incorporat a l’expedient, han proposat incloure dins el 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 nous recursos econòmics 
consistents en dos ajuts econòmics i catorze fons de prestació; la majoria d’ells 
per lluitar contra la COVID-19. Els seus aspectes essencials es resumeixen a 
continuació: 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social (Servei d’Acció Social) 
 
Fons de prestació “Finançament extraordinari per al reforç dels 
professionals dels serveis socials bàsics”. 
Descripció: 
La pandèmia COVID-19 i la consegüent crisi econòmica generada està 
provocant un important increment del nombre de persones usuàries dels serveis 
socials municipals. Per aquest motiu, s’ofereix un recurs econòmic perquè les 
àrees bàsiques de serveis socials municipals i comarcals puguin contractar 
personal administratiu i/o tècnic de reforç, per a l’atenció social i per a la gestió i 
tramitació de prestacions econòmiques. 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social (Servei de Suport de Programes 
Socials) 

 
Fons de prestació “Finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió 
social d’infants i adolescents”. 
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Descripció: 
La pandèmia COVID-19 i la consegüent crisi econòmica generada ha afectat 
especialment els sectors socials més vulnerables. 

 
Aquest recurs econòmic facilita als municipis el desenvolupament d’actuacions 
de tipus social, psicològic i/o ajuts econòmics per als infants i adolescents en 
risc d’exclusió social atès que el confinament i la crisi econòmica han agreujat 
els factors de risc de falta d’ingressos econòmic i fractura digital dificultant que 
aquests nens i nenes segueixin les activitats acadèmiques i/o accedeixin a 
activitats de lleure d’estiu. 

 
GS Igualtat i Ciutadania (Oficina de les Dones i LGTBI) 

 
Fons de prestació “Abordatge integral de les violències masclistes”. 
Descripció: 
Suport econòmic adreçat als ens locals que desenvolupin projectes, programes i 
serveis d'atenció a les violències masclistes en totes les seves fases per tal que, 
en l'actual context condicionat pels efectes de la COVID-19, es reforci la 
contractació de professionals en aquest àmbit: agents igualitaris de proximitat, 
servei professional de suport a fills i filles de dones que pateixen violències 
masclistes, atenció jurídica i psicològica a les treballadores de l’àmbit de les 
cures, suport a l’ocupabilitat de les dones amb múltiples situacions de 
vulnerabilitat, etc. 

 
GS Igualtat i Ciutadania (Servei de Convivència, Diversitat i Participació 
Ciutadana) 

 
Fons de prestació “Impuls d'agents d'acció comunitària a l'espai públic”. 
Descripció: 
Recurs orientat a la contractació de professionals per reforçar, des de la 
intervenció social i comunitària, les funcions dels agents preexistents en el 
territori en les tasques de promoció de la convivència i la salut, mitjançant 
accions de dinamització d’espais, mediació, intervenció socioeducativa i 
comunicatives a la ciutadania en els espais públics, per a l’adaptació a la 
normativa sanitària des de l’òptica de la promoció de la convivència, la inclusió 
social i el dret a la ciutat en el context post COVID-19. 

 
Gerència de Serveis de Cultura (Oficina de Patrimoni Cultural) 

 
Fons de prestació: “Projectes de planificació digital per als museus 
locals”. 
Descripció: 
Suport per a la millora de la planificació de comunicació i difusió dels museus i 
per a la creació d’activitats didàctiques en línia per continuar oferint serveis i 
mantenir així la relació amb la societat davant del canvi de paradigma digital 
accelerat per la pandèmia COVID-19. 
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Gerència de Serveis de Comerç (Oficina de Mercats i Fires Locals) 
 

Fons de prestació: “Suport a la digitalització dels mercats municipals”. 
Descripció: 
Aquest recurs neix per reforçar d’una banda el paper dels mercats municipals 
com a proveïdors de producte fresc de proximitat a la població i d’una altra per a 
incrementar la seva oferta i presència digital, necessitats que s’han fet 
especialment patents durant la crisi sanitària de la COVID-19. 

 
Servei del Mercat del Treball 
Fons de prestació: “Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació”. 
Descripció: 
Suport que permet ampliar les plantilles per assegurar la prestació del servei 
tant de les demandes d’atenció de persones en situació d’atur com l’atenció a 
les empreses amb necessitats de cobertura de llocs de treball dels serveis 
locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc per fer front a 
l'impacte de la COVID-19 en el mercat de treball. 

 
Servei del Mercat del Treball 
Fons de prestació: “Reforç extraordinari de la Xarxa d'Oficines Tècniques 
Laborals”. 
Descripció: 
Suport econòmic extraordinari a les actuacions desenvolupades per les oficines 
tècniques laborals dels ens locals per permetre ampliar les plantilles tècniques 
amb l’objectiu de donar resposta a l’increment de la demanda d’orientació i 
d’acompanyament a la inserció laboral o bé a la millora de l’ocupabilitat de 
persones amb diagnòstic acreditat de trastorn de salut mental, per l’impacte 
negatiu de la pandèmia de la COVID-19 al mercat de treball. 
 
Oficina Tècnica d'Estratègies Desenvolupament Econòmic 
Fons de prestació: “Fons extraordinari per a la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local”. 
Descripció: 
Suport destinat a reforçar les estructures de la Xarxa d'Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local atenent l’increment d’informació a recollir i 
analitzar degut a la crisi de la COVID-19. Els observatoris tenen per objectiu 
recopilar, organitzar, generar i difondre, de manera continuada, informació 
territorial d'interès per a la presa de decisions, amb l'objectiu d'impulsar el 
desenvolupament econòmic local. 

 
Servei Teixit Productiu 
Fons de prestació: “Fons extraordinari per als centres locals de serveis a 
les empreses”. 
Descripció: 
Suport extraordinari als centres locals de serveis a les empreses per donar 
resposta a les necessitats d’emprenedors i empreses sorgides arran de la crisi 
sanitària generada per la COVID-19. Els serveis i activitats subvencionables 
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seran serveis d'informació, consultes, tramitacions, assessorament, accions de 
sensibilització i formació, serveis d'allotjament, jornades, esdeveniments, 
subvencions a empreses, etc. 

 
Àrea d'Educació, Esports i Joventut 

 
Fons de prestació: “Finançament d'activitats educatives, esportives i 
juvenils”. 
Descripció: 
El fons té per objecte assegurar la continuïtat dels serveis municipals 
d’educació, esports i joventut, fent esment especial a facilitar l’accés als 
col·lectius més vulnerables. Aquests, a causa de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i els seus efectes socials, poden estar patint una 
major situació de desavantatge i desvinculació de l’activitat educativa, esportiva 
i de joventut. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
Ajut econòmic: “Finançament de cursos de transicions educatives”. 
Descripció: 
Suport econòmic per a la realització dels cursos següents: 

- Cursos de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i de Grau Superior i/o cursos de preparació per a les proves per obtenir 
el graduat en Educació Secundària Obligatòria i Cursos de preparació per a 
les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. 

- Programes de Formació i Inserció en la modalitat Plans d’iniciació 
professional. 

- Programes de Formació i Inserció en la modalitat Plans de Transició al 
Treball. 

 
Ajut econòmic: “Finançament de projectes innovadors de transicions 
educatives”. 
Descripció: 
Suport econòmic per a la realització de projectes de suport a les transicions 
educatives que facilitin la definició d’itineraris educatius i promoguin la 
continuïtat formativa dels joves. Les actuacions inclouen cursos formatius, 
recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament. 

 
Gerència de Serveis d’Esport 

 
Fons de prestació: “Promoció i dinamització de l’activitat esportiva local”. 
Descripció: 
Suport econòmic a la promoció i dinamització de l’activitat esportiva i educativa 
local impulsada pels consells comarcals i els ajuntaments en col·laboració amb 
els consells esportius, en tant aquests darrers són coordinadors i 
implementadors d’activitats esportives, trobades esportives, accions formatives i 
accions sensibilitzadores en l’àmbit de l’esport. 
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Gerència de Serveis d’Esport (Oficina d’Activitats Esportives) 

 
Fons de prestació: “Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis”. 
Descripció: 
Suport econòmic per a la promoció i dinamització de l’activitat esportiva dels 
municipis i entitats municipals descentralitzades menors de 10.000 habitants, 
ens locals especialment afectats per les conseqüències derivades de la COVID-
19 atesa la seva manca de recursos en l’àmbit de l’esport i de l’activitat física. 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic (Servei d'Equipaments i Espai Públic) 

 
Fons de prestació: “Neteja, desinfecció i millora dels elements del 
mobiliari urbà i de l'espai urbà degut a la COVID-19”. 
Descripció: 
Fons per la neteja, desinfecció i millora dels elements de mobiliari urbà i de 
l’espai urbà degut a la crisi del COVID-19. 

 
4. Un cop s’aprovi la inclusió dels nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de 

Governs Locals de l’any 2020, l’acte d’aprovació de les concessions que se’n 
derivin serà promogut per cada centre gestor de la Diputació de Barcelona i 
elevat a l’òrgan competent d’acord amb la seva naturalesa de fons de prestació 
o d’ajut econòmic. 

 
5. Finalment, d’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 

de maig de 2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es 
preveuen compromisos de despesa futurs, la Coordinació de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

 
II. Aprovació de mesures de flexibilització dels ajuts 
 
6. En un altre ordre de coses, el 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 

463/2020, es va declarar l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència 
sanitària provocada per la COVID-19 i es van aprovar un seguit de mesures per 
contenir l’expansió del virus. Entre aquestes mesures, destaquen el confinament 
dels ciutadans en els seus domicilis i la suspensió dels terminis administratius. 
El reial decret citat va ser prorrogat posteriorment en diverses ocasions i s’han 
anat modificant, ampliant i concretant d’altres mesures en diversos àmbits, tant 
per part del Govern Espanyol com de la Generalitat de Catalunya 

 
7. En matèria de subvencions i ajuts cal fer referència, per ordre cronològic, en 

primer lloc, al Decret llei de la Generalitat de Catalunya 8/2020, de 24 de març, 
de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública, de salut, i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció 
d’altres mesures complementàries. El seu capítol II inclou un conjunt de 
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mesures excepcionals en l’àmbit subvencional, en virtut de les quals els òrgans 
atorgants de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, 
d’acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, 
amb relació a les condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries 
per tal de pal·liar els efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com 
als perceptors que es poden veure perjudicats. 

 
8. En segon lloc, al Reial decret 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 

mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19. El seu article 54 estableix en matèria de subvencions i ajuts públics 
la possibilitat d’ampliació dels terminis d’execució de l’activitat subvencionada i, 
si escau, també la de la justificació i comprovació de l’execució. A aquests 
efectes el citat article disposa que l’òrgan competent ha de justificar únicament 
la impossibilitat de realitzar l’activitat subvencionada durant la vigència de l’estat 
d’alarma així com la insuficiència del termini que resti. 

 
9. En tercer lloc, seguint aquesta línia garantista, la Diputació de Barcelona, per 

decret de la Presidència núm. 4573/20, de 18 de maig de 2020, va establir 
diverses mesures i criteris en matèria de subvencions per fer front a les 
conseqüències derivades de la COVID-19. Concretament en el seu apartat 
segon, pel que fa als expedients aprovats abans del 14 de març de 2020 i en 
fase de resolució o execució en el moment de l’entrada en vigor del Reial decret 
463/2020, i en el seu apartat tercer, per a aquells pendents d’aprovar el 14 de 
març de 2020. 

 
10. Les mesures concretes de l’apartat segon es transcriuen a continuació: 
 

“ 
1. Si no s’han acomplert l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut com a 

conseqüència de la COVID-19 o de les mesures per combatre-la, l’òrgan 
competent podrà adoptar les mesures següents: 

 
a) Ajornar el termini d’execució de l’activitat subvencionada i, en el seu cas, de 

la seva justificació. En aquest cas, l’òrgan competent només ha de justificar 
l’ampliació del termini d’execució donada la impossibilitat de realitzar 
l’activitat subvencionada durant la vigència de l’estat d’alarma i l’insuficient 
termini que restarà per executar els projectes o les activitats un cop finalitzat 
l’estat d’alarma. En alguns supòsits, degudament motivats, es podrà ampliar 
més aquest termini, perquè l’execució de l’activitat encara no es podrà dur a 
terme amb normalitat, una vegada aixecat l’estat d’alarma. 
En qualsevol cas el termini d’execució ha de trobar-se dins de l’exercici 
2020, excepte que tingui caràcter pluriennal 

b) Finançar, amb caràcter excepcional i sempre que sigui per causes no 
imputables al beneficiari, les despeses realitzades per les persones 
beneficiàries en què hagin incorregut, i que estiguin directament destinades 
a l’objecte de la subvenció, encara que no s’hagi assolit, total o parcialment, 
l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut, sempre que dites despeses 
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estiguessin previstes inicialment com a despeses subvencionables i 
formessin part del pressupost del projecte subvencionat. 

c) Acceptar, si es donen les circumstàncies del paràgraf anterior, la desviació 
entre el cost final i el pressupost inicial, sempre que aquesta es motivi en 
l’expedient. 

d) Acceptar fins al 100 % de les despeses de personal propi condicionada a 
què aquestes persones, durant el període que s’indiqui en la justificació, 
hagin dedicat tot el seu temps a l’activitat subvencionada. 

 
2. En qualsevol cas, per a les subvencions que s’atorguin per concessió 

directa, es requerirà la petició del beneficiari per a què se li puguin aplicar 
les mesures excepcionals de l’apartat anterior que s’aprovin.”.	

 
11. Aquestes mesures i criteris es podran aplicar de forma supletòria a aquelles 

subvencions i ajuts inclosos en el Pla Xarxa de Governs Locals, sense perjudici 
del règim específic que li és d'aplicació, amb la qual cosa es considera oportú 
declarar aplicables al Catàleg de l’any 2020 les mesures 1.b) i la 1.c). 

 
III. Modificació dels terminis del Catàleg 2020 
 
12. Per últim, tal i com ja s’ha esmentat, una de les mesures acordades mitjançant 

el Reial Decret 463/2020 va ser la suspensió dels terminis administratius, la 
qual, vista la excepcionalitat de les circumstàncies, va ser general per a una 
millor garantia dels drets dels interessats. Aquesta suspensió es va aixecar l’1 
de juny de 2020, mitjançant el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. 

 
13. Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, 

de data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del 
còmput dels terminis dels procediments administratius suspesos com a 
conseqüència de la declaració de l'estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 
14 de març i ampliació de terminis. 

 
14. D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats 

que posteriorment l’han concretat, en el cas de terminis que, amb la represa del 
còmput, s’estenen més enllà del 31 de desembre de 2020, la Diputació de 
Barcelona pot, amb caràcter excepcional, modificar-los per fixar uns nous 
terminis, que poden ser els mateixos de la convocatòria original. 

 
15. En aquest sentit, hi ha terminis administratius del Catàleg 2020 que, un cop 

represa l’activitat, es poden efectuar sobradament dins els terminis originals, 
com és el cas de les sol·licituds que finalitzen el 30 de setembre de 2020 o el 31 
de desembre de 2020. Addicionar a aquests terminis els dies que va durar la 
suspensió es considera no només innecessari, atès que el temps que encara 
resta per a la finalització del termini original permet realitzar el tràmit amb totes 
les garanties, sinó també generador de solapaments ineficients en cas que 
eventualment s’aprovés el Catàleg de l’any 2021 en els termes habituals. 
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16. En altres casos, la represa del còmput ha comportat que terminis d’execució 
d’ajuts que finalitzaven inicialment el 2020 s’estenguin al 2021, la qual cosa 
obligaria a reajustar la despesa i destinar crèdit del futur pressupost 2021 a 
finançar la part d’aquests ajuts que es calcula s’executaria en aquesta anualitat. 
No obstant, cal tenir present que tots els beneficiaris han d’acceptar els ajuts del 
Catàleg 2020, el que inclou l’acceptació dels seus terminis d’execució, i que el 
règim de Catàleg 2020 possibilita les ampliacions puntuals dels terminis per 
intentar solucionar els supòsits d’incapacitat sobrevinguda d’execució. El mateix 
passa amb els terminis d’execució d’ajuts que finalitzaven inicialment el 2021 i 
que amb la represa del còmput s’estendrien al 2022, amb l’agreujant que en 
alguns d’aquests ajuts (els de la modalitat d’execució diferida), el termini 
d’execució no s’inicia fins a l’1 de gener de 2021. 

 
17. Per tot l’anterior, es considera oportú, de manera excepcional, modificar 

diversos terminis del Catàleg de l’any 2020 resultants de la represa del còmput 
per tal de restablir els terminis inicials. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 6, apartat 4, del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2020, aprovat per la Junta de Govern el 9 de gener (acord JG núm. 5/20, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener de 
2020) preveu la possibilitat de catalogació de nous recursos durant el decurs de 
l’exercici. 

 
2. L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
en data 19 de desembre de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència 
per aprovar, entre d’altres, el Catàleg de serveis i el seu règim. 

 
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern 
que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la inclusió en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 dels recursos econòmics, les fitxes dels quals es contenen a l’annex 1 que 
forma part del present dictamen. 
 

Núm. Recurs Classe Unitat prestadora Centre gestor 

1 
Finançament extraordinari per 

al reforç dels professionals 
dels serveis socials bàsics 

Fons de 
prestació Servei Acció Social Gerència de Serveis de 

Benestar Social 

Pàgina 8
Codi Segur de Verificació (CSV): 67d5d0bf309d72aa403a   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Secretaria generalRegistre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 296. Data sessió: 09/07/2020



 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

2 
Finançament extraordinari per 
lluitar contra l’exclusió social 

d’infants i adolescents 

Fons de 
prestació 

Servei de Suport de 
Programes Socials 

3 Abordatge integral de les 
violències masclistes 

Fons de 
prestació 

Oficina de les Dones i 
LGTBI Gerència de Serveis 

d’Igualtat i Ciutadania 4 Impuls d'agents d'acció 
comunitària a l'espai públic 

Fons de 
prestació 

Servei de Convivència, 
Diversitat i Participació 

Ciutadana 

5 Projectes de planificació 
digital per als museus locals 

Fons de 
prestació Oficina Patrimoni Cultural Gerència de Serveis de 

Cultura 

6 Suport a la digitalització dels 
mercats municipals 

Fons de 
prestació 

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

Gerència de Serveis de 
Comerç 

7 Reforç extraordinari dels 
serveis locals d'ocupació 

Fons de 
prestació Servei Mercat Treball 

Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i 

Ocupació 

8 
Reforç extraordinari de la 

Xarxa d'Oficines Tècniques 
Laborals 

Fons de 
prestació Servei Mercat Treball 

9 

Fons extraordinari per a la 
Xarxa d’Observatoris del 

Desenvolupament Econòmic 
Local 

Fons de 
prestació 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies 

Desenvolupament Econòmic 

10 
Fons extraordinari per als 

centres locals de serveis a les 
empreses 

Fons de 
prestació Servei Teixit Productiu 

11 
Finançament d'activitats 
educatives, esportives i 

juvenils 

Fons de 
prestació 

Àrea d'Educació, Esports i 
Joventut 

Àrea d'Educació, Esports 
i Joventut 

12 Finançament cursos 
transicions educatives Ajut econòmic Gerència de Serveis 

d'Educació Gerència de Serveis 
d’Educació 13 

Finançament de projectes 
innovadors de transicions 

educatives 
Ajut econòmic Gerència de Serveis 

d'Educació 

14 Promoció i dinamització de 
l’activitat esportiva local 

Fons de 
prestació 

Gerència de Serveis 
d'Esports Gerència de Serveis 

d’Esports 15 Impuls a l’activitat esportiva 
dels petits municipis 

Fons de 
prestació Oficina Activitats Esportives 

16 

Neteja, desinfecció i millora 
dels elements del mobiliari 

urbà i de l'espai urbà degut a 
la COVID-19 

Fons de 
prestació 

Servei d'Equipaments i 
Espai Públic 

Gerència de Serveis 
d’Equipaments, 

Infraestructures Urbanes 
i Patrimoni Arquitectònic 

 
Segon. APROVAR la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos en el 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 aprovats en l’acord primer, i, 
pel que fa als nous recursos consistents en ajuts econòmics, establir que el termini 
de sol·licitud s’inicia l’endemà de la publicació del present dictamen en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer. AUTORITZAR, per als recursos inclosos en el Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 aprovats en l’acord primer la despesa de VINT 
MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS 
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(20.845.940,00 euros), dels quals DISSET MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-
TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS (17.483.593,00 euros) són a 
càrrec del pressupost de l’exercici 2020 i TRES MILIONS TRES-CENTS 
SEIXANTA-DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS (3.362.347,00	
euros) són a càrrec del pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb el detall d’aquest 
acord. Les aplicacions pressupostàries es determinaran en els actes que aprovin 
les concessions dels recursos en funció de la tipologia de beneficiaris. 
 

a) Ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva: 114.561,00 euros a 
càrrec del pressupost de l’exercici 2020 i 185.439,00 euros a càrrec de 
l’exercici 2021. 

 
Unitat 

prestadora 
Número 

expedient 
SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Import 2020 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Import total 
2020-2021 

(EUR) 
Operació 

comptable 

Gerència de 
Serveis 

d'Educació 
2020/0010145 G/80100/32000/46282 114.561,00 185.439,00 300.000,00 

2002000279 
(pos. 1 2020 / 
pos. 2 2021) 

 
b) Ajuts econòmics en règim de concessió directa amb concurrència: 

588.092,00 euros a càrrec del pressupost de l’exercici 2020 i 951.908,00 
euros a càrrec de l’exercici 2021. 

 
Unitat 

prestadora 
Número 

expedient 
SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Import 2020 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Import total 
2020-2021 

(EUR) 
Operació 

comptable 

Gerència de 
Serveis 

d'Educació 
2020/0010145 G/80100/32000/46282 588.092,00 951.908,00 1.540.000,00 

2002000278 
(pos. 1 2020 / 
pos. 2 2021) 

 
c) Fons de prestació: 16.780.940,00 euros a càrrec del pressupost de l’exercici 

2020 i 2.225.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2021. 
 

Unitat prestadora 
Número 

expedient 
SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Import 2020 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Import total 
2020-2021 

(EUR) 
Operació 

comptable 

Servei Acció 
Social 2020/0010876 G/60101/23100/46285 2.130.000,00  2.130.000,00 

Condicionat a 
l’aprovació de 
la modificació 
de crèdit núm. 

16/2020 i 
17/2020 

Servei de Suport 
de Programes 

Socials 
2020/0010875 G/60101/23100/46284 1.870.000,00  1.870.000,00 

Condicionat a 
l’aprovació de 
la modificació 
de crèdit núm. 

16/2020 i 
17/2020 

Oficina de les 
Dones i LGTBI 2020/0010263 G/60301/23110/46281 1.000.000,00  1.000.000,00 

Condicionat a 
l’aprovació de 
la modificació 
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Unitat prestadora 
Número 

expedient 
SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Import 2020 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Import total 
2020-2021 

(EUR) 
Operació 

comptable 

de crèdit núm. 
16/2020 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

2020/0010261 G/60303/23110/46281 1.000.000,00  1.000.000,00 

Condicionat a 
l’aprovació de 
la modificació 
de crèdit núm. 

16/2020 
Oficina Patrimoni 

Cultural 2020/0010191 G/40100/33400/46280 300.040,00  300.040,00 2002000281 

Oficina de Mercats 
i Fires Locals 2020/0009085 G/30300/43100/46280 925.000,00  925.000,00 2002000265 

Servei Mercat 
Treball 2020/0010097 G/30101/24100/46281 1.007.500,00 542.500,00 1.550.000,00 

2002000274 
(pos. 1 2020 / 
pos. 2 2021) 

Servei Mercat 
Treball 2020/0010099 G/30101/24100/46281 167.500,00 82.500,00 250.000,00 

2002000275 
(pos. 1 2020 / 
pos. 2 2021) 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies 

Desenvolupament 
Econòmic 

2020/0010125 G/30102/43900/46280 100.000,00 100.000,00 200.000,00 
2002000276 

(pos. 1 2020 / 
pos. 2 2021) 

Servei Teixit 
Productiu 2020/0008925 G/30103/43300/46280 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 

2002000272 
(pos. 1 2020 / 
pos. 2 2021) 

Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut 2020/0009938 G/80000/32000/46281 6.000.000,00  6.000.000,00 2002000269 

Gerència de 
Serveis d'Esports 2020/0008471 

G/80200/34100/46287 
(4.545,16€) 

G/80200/34100/46587 
(33.454,84€) 

38.000,00  38.000,00 

2002000277 
(4.545,16€) 
2002000288 
(33.454,84€) 

Oficina Activitats 
Esportives 2020/0010103 G/80200/34100/46286 512.900,00  512.900,00 

2002000291 
(parcial per 

276.255,00€). 
Resta 

(236.645,00€) 
condicionat a 
l’aprovació de 
la modificació 
de crèdit núm. 

16/2020 

Servei 
d'Equipaments i 

Espai Públic 
2020/0010189 G/50200/15000/46280 230.000,00  230.000,00 

Condicionat a 
l’aprovació de 
la modificació 
de crèdit núm. 

16/2020 
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Quart. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa i SUPEDITAR l’efectivitat 
d’aquests ajuts a la condició suspensiva que en el pressupost 2021 s’hi consigni el 
crèdit hàbil i suficient.  
 
Cinquè. MODIFICAR el règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 per tal d’establir la quantia individualitzada per a cada recurs aprovat a l’acord 
primer i per tal de d’aplicar aquelles mesures de flexibilització de subvencions i 
ajudes de la Diputació per fer front a les conseqüències derivades de la COVID-19 
contemplades en el decret de la Presidència núm. 4573/20, de 18 de maig de 2020 
que es consideren oportunes, en el sentit següent: 
 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 5 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2020 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Finançament de projectes 
innovadors de transicions 

educatives 
114.561,00 185.439,00 

 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 6 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2020 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Finançament cursos transicions 
educatives 588.092,00 951.908,00 

 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 7 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2020 (EUR) Import 2021 
(EUR) 

Servei Acció Social 
Finançament extraordinari per 

al reforç dels professionals dels 
serveis socials bàsics 

2.130.000,00  

Servei de Suport de 
Programes Socials 

Finançament extraordinari per 
lluitar contra l’exclusió social 

d’infants i adolescents 
1.870.000,00  

Oficina de les Dones i 
LGTBI 

Abordatge integral de les 
violències masclistes 1.000.000,00  

Servei de Convivència, 
Diversitat i Participació 

Impuls d'agents d'acció 
comunitària a l'espai públic 1.000.000,00  
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Unitat prestadora Nom del recurs Import 2020 (EUR) Import 2021 
(EUR) 

Ciutadana 

Oficina Patrimoni 
Cultural 

Projectes de planificació digital 
per als museus locals 300.040,00  

Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

Suport a la digitalització dels 
mercats municipals 925.000,00  

Servei Mercat Treball Reforç extraordinari dels serveis 
locals d'ocupació 1.007.500,00 542.500,00 

Servei Mercat Treball Reforç extraordinari de la Xarxa 
d'Oficines Tècniques Laborals 167.500,00 82.500,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies 

Desenvolupament 
Econòmic 

Fons extraordinari per a la 
Xarxa d’Observatoris del 

Desenvolupament Econòmic 
Local 

100.000,00 100.000,00 

Servei Teixit Productiu 
Fons extraordinari per als 

centres locals de serveis a les 
empreses 

1.500.000,00 1.500.000,00 

Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut 

Finançament d'activitats 
educatives, esportives i juvenils 6.000.000,00  

Gerència de Serveis 
d'Esports 

Promoció i dinamització de 
l’activitat esportiva local 38.000,00  

Oficina Activitats 
Esportives 

Impuls a l’activitat esportiva dels 
petits municipis 512.900,00  

Servei d'Equipaments i 
Espai Públic 

Neteja, desinfecció i millora dels 
elements del mobiliari urbà i de 
l'espai urbà degut a la COVID-

19 

230.000,00  

 
Article 29. Especialitats d’execució i justificació dels recursos econòmics, 
punt 2 
 
On diu: 
 
La despesa elegible es refereix exclusivament a la despesa finançada per l’ajut de 
la Diputació de Barcelona i pot ser despesa dels capítols 1, 2, 4, 6 i 7. Les despeses 
elegibles i l’existència de limitacions a l’elegibilitat s’estableix a les condicions de 
concertació de cada recurs. 
 
Ha de dir: 
 
La despesa elegible es refereix exclusivament a la despesa finançada per l’ajut de 
la Diputació de Barcelona i pot ser despesa dels capítols 1, 2, 4, 6 i 7. Les despeses 
elegibles i l’existència de limitacions a l’elegibilitat s’estableix a les condicions de 
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concertació de cada recurs. Si no s’han acomplert l’objecte i finalitat de la 
subvenció o ajut com a conseqüència de la COVID-19 o de les mesures per 
combatre-la, es poden finançar, amb caràcter excepcional i sempre que sigui 
per causes no imputables al beneficiari, les despeses realitzades per les 
persones beneficiàries en què hagin incorregut, i que estiguin directament 
destinades a l’objecte de la subvenció, encara que no s’hagi assolit, total o 
parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut, sempre que dites 
despeses estiguessin previstes inicialment com a despeses subvencionables 
i formessin part del pressupost del projecte subvencionat. 
 
Article 29. Especialitats d’execució i justificació dels recursos econòmics, 
punt 8 
 
On diu: 
 
Per als ajuts econòmics, els ens destinataris han de motivar les desviacions que es 
produeixin respecte de la sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es 
justifiqui experimenti una desviació a la baixa respecte del cost informat en la 
sol·licitud, que es consideri significativa, el centre gestor pot proposar, mitjançant 
informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut, que pot ser per la totalitat o 
parcial. 
 
Ha de dir: 
 
Per als ajuts econòmics, els ens destinataris han de motivar les desviacions que es 
produeixin respecte de la sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es 
justifiqui experimenti una desviació a la baixa respecte del cost informat en la 
sol·licitud, que es consideri significativa, el centre gestor pot proposar, mitjançant 
informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut, que pot ser per la totalitat o 
parcial. Si no s’han acomplert l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut com a 
conseqüència de la COVID-19 o de les mesures per combatre-la, s’ha 
d’acceptar, si es donen les circumstàncies de l’article 29, punt 2, la desviació 
entre el cost final i el pressupost inicial, sempre que aquesta es motivi en 
l’expedient. 
 
Capítol 10. Terminis màxims i procediment de concessió 
 
S’afegeix: 
 

Recurs Classe Inici termini 
sol·licitud 

Finalització 
termini 

sol·licitud 
Procediment de 

concessió 

Finançament 
extraordinari per al 

reforç dels 
professionals dels 

serveis socials bàsics 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 
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Recurs Classe Inici termini 
sol·licitud 

Finalització 
termini 

sol·licitud 
Procediment de 

concessió 

Finançament 
extraordinari per lluitar 
contra l’exclusió social 
d’infants i adolescents 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Abordatge integral de 
les violències 

masclistes 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Impuls d'agents d'acció 
comunitària a l'espai 

públic 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Projectes de 
planificació digital per 

als museus locals 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Suport a la digitalització 
dels mercats 
municipals 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Reforç extraordinari 
dels serveis locals 

d'ocupació 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Reforç extraordinari de 
la Xarxa d'Oficines 
Tècniques Laborals 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Fons extraordinari per a 
la Xarxa d’Observatoris 
del Desenvolupament 

Econòmic Local 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Fons extraordinari per 
als centres locals de 

serveis a les empreses 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Finançament 
d'activitats educatives, 

esportives i juvenils 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Finançament cursos 
transicions educatives Ajut econòmic 13/07/2020 05/10/2020 Concessió directa 

amb concurrència 

Finançament de 
projectes innovadors de 
transicions educatives 

Ajut econòmic 13/07/2020 05/10/2020 Concurrència 
competitiva 
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Recurs Classe Inici termini 
sol·licitud 

Finalització 
termini 

sol·licitud 
Procediment de 

concessió 

Promoció i dinamització 
de l’activitat esportiva 

local 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Impuls a l’activitat 
esportiva dels petits 

municipis 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Neteja, desinfecció i 
millora dels elements 
del mobiliari urbà i de 
l'espai urbà degut a la 

COVID-19 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

 
Sisè. MODIFICAR els terminis del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 que s’indiquen en aquest acord, per restablir els inicials: 
 

Tràmit 
Termini 

d'acabament 
inicial 

Termini d'acabament 
per represa del 

còmput 

Nou termini d'acabament 
(termini d'acabament 

inicial que es restableix) 

Sol·licitud 30/09/2020 18/12/2020 30/09/2020 

Sol·licitud 31/12/2020 22/03/2021 31/12/2020 

Execució d’ajuts 
econòmics 31/12/2020 22/03/2021 31/12/2020 

Execució de fons de 
prestació 31/12/2020 22/03/2021 31/12/2020 

Justificació d’ajuts 
econòmics 31/03/2021 18/06/2021 31/03/2021 

Justificació de fons de 
prestació 30/04/2021 19/07/2021 30/04/2021 

Execució d’ajuts 
econòmics (execució 
diferida i pluriennal) 

31/12/2021 21/03/2022 31/12/2021 

Justificació d’ajuts 
econòmics (execució 
diferida i pluriennal) 

31/03/2022 20/06/2022 31/03/2022 
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Setè. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de sol·licitud, publicada a la Seu 
Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”. 
 
Vuitè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2019/0015078
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

DIR. SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL

X0202SE24 Suport als serveis i activitats econòmic

Títol Dictamen d'aprovació de la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 i autorització la despesa que s'hi
destinarà, i aprovació de mesures de flexibilització dels recursos concedits i
modificació de diversos terminis del mateix Catàleg

Objecte Aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l'any 2020 i autoritzar la despesa que s'hi destinarà, i aprovar
mesures de flexibilització dels recursos concedits i modificar diversos terminis
del mateix Catàleg

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral
Of. Tèc. d'Estratègies Desenv. Econòmic
Of. Mercats i Fires Locals
Ser. Patrimoni Arquitectònic Local
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ser. Convivència, Divers. i Part. Ciut.
Gab. Prevenció i Seguretat
Ger. Serveis de Cultura
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis d'Esports
Of. Activitats Esportives
Ger. Serveis de Benestar Social
Ger. Serveis d'Educació
Ger. Serveis de Promoció Eco. i Ocup.
Ger. Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Ger. Serveis de Comerç
Ser. Acció Social
Of. Patrimoni Cultural
Ser. Mercat de Treball
Ser. Teixit Productiu
Ser. Suport de Programes Socials
Of. Dones i LGTBI
Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Ser. Secretaria

Ref. Interna JLC 33535

Acte de referència AJG 5/2020
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Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG) Proposa 02/07/2020, 23:20

Coordinador/a matèria CPISR-1 C Marina Espinosa De
Castro

Proposa 02/07/2020, 23:24

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

03/07/2020, 12:56

Diputada adjunta de
Presidència (p.d.s.)

Maria Del Pilar Diaz Romero (SIG) Proposa la
Presidència; signa per
delegació (Decret
8966/2019, de 23 de
juliol)

03/07/2020, 17:20

Secretària General Petra Mahillo Garcia (SIG) Dona fe de l'aprovació
de l'acord

09/07/2020, 11:45

Documents vinculats
Fitxa(f139c7b5d70b156f94a4)

Perfil Signatari Data signatura

02/07/2020, 23:20Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)Responsable directiu Servei Promotor
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Catàleg de serveis

Serveis bàsics d'atenció social
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Finançament extraordinari per al reforç dels professionals 
dels serveis socials bàsics

Benestar i ciutadania

La pandèmia COVID-19 i la consegüent crisi econòmica generada està provocant un important 
increment del nombre de persones usuàries dels serveis socials municipals. De la mateixa manera, la 
recent aprovació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) per part del Govern espanyol està comportant un 
increment de peticions d’assessorament i orientació i suport a la tramitació d’aquest nou ingrés per 
part de moltes famílies. 

Aquests dos fenòmens impacten en unes estructures organitzatives municipals ja tensionades pels 
efectes de la pròpia pandèmia (baixes de personal en situació de vulnerabilitat, llistes d’espera, ...). 
Per aquest motiu, des de la Diputació de Barcelona oferim un recurs econòmic perquè les àrees 
bàsiques de serveis socials municipals i comarcals puguin contractar personal administratiu i/o tècnic 
de reforç, per a l’atenció social, així com per a la gestió i tramitació del IMV i d’altres prestacions 
econòmiques.

Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

s.accios@diba.cat
934 022 471

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Atenció immediata a 
persones en risc d’exclusió 
social

Servei públic

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

-

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del 
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai 
menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.

Compromisos de qualitat

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses elegibles: 

- El fons es pot destinar a despeses de contractació de professionals per als serveis socials 
municipals per suplir a personal afectat per la COVID-19 (majors de 60 anys o persones amb 
malalties de risc) o per reforçar els equips d’atenció social, d’informació o de gestió i tramitació 
d’ajuts.
- Els destinataris són els ens locals que siguin àrea bàsica de serveis socials.

Altres condicions d'execució i justificació: 

Període d'execució: 

Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
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Catàleg de serveis

Serveis bàsics d'atenció social
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Finançament extraordinari per al reforç dels professionals 
dels serveis socials bàsics

Benestar i ciutadania

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya
- Decret legislatiu2/2003, de 28 d'abril, pel qul s'prova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.
- El recurs a respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions (Majors de 
20.000 habitants (més Badia) i Consells Comarcals i Mancomunitat La Plana)

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Infància i adolescència en risc i prevenció de 
drogodependències

Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

 Finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió social 
d’infants i adolescents

Benestar i ciutadania

L’actual pandèmia COVID-19 i la consegüent crisi econòmica generada està afectant de manera molt 
especial als sectors socials més vulnerables com són les famílies amb infants i, en particular, famílies 
monomarentals i famílies d’origen immigrant que sovint es troben sense la documentació en regla. A 
la falta d’ingressos econòmics s’uneixen altres factors com la fractura digital, que implica que aquests 
nens i nenes no puguin seguir amb una certa normalitat les activitats acadèmiques i/o que tinguin 
dificultats per accedir a activitats de lleure d’estiu, i també els efectes en la salut mental derivats del 
propi confinament. Tot plegat està provocant un increment de les situacions de risc d’exclusió social 
d’un gran nombre d’infants i adolescents.
És per això que s’estableix aquest fons per facilitar als municipis el desenvolupament d’actuacions de 
tipus social, psicològic i/o ajuts econòmics per als infants i adolescents en risc social. El fons es 
reparteix en funció de la població de 0 a 19 anys del darrer padró, garantint un mínim de 1.000 euros 
a tots els municipis.

Ajuntaments

s.programessocials@diba.cat
934 022 739

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Atenció immediata a 
persones en risc d’exclusió 
social

Servei públic

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

-

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del 
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai 
menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.

Compromisos de qualitat

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses elegibles: 

- El fons de prestació es pot destinar a: suport al lleure (beques d’activitats), suport psicològic i 
atenció especialitzada, altres necessitats derivades de situacions d’exclusió social.
- Si l'ens destinatari vol delegar el fons a la seva àrea bàsica, a l'hora de justificar haurà d'enviar el 
model C4-003-20, que pot haver emplenat l'ens a qui ha delegat, però que ha de ser enviat pel 
destinatari de l'ajut.

Altres condicions d'execució i justificació: 

Període d'execució: 

Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
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Catàleg de serveis

Infància i adolescència en risc i prevenció de 
drogodependències

Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

 Finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió social 
d’infants i adolescents

Benestar i ciutadania

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.
- El recurs a respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions (Tots)

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Dones i LGTBI
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Abordatge integral de les violències masclistes

Benestar i ciutadania

Suport econòmic a través de la modalitat de fons de prestació adreçat als ens locals que 
 desenvolupin projectes, programes i serveis d'atenció a les violències masclistes en totes les seves 

fases: prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació. 

En l'actual context condicionat pels efectes de la COVID-19, es proporciona un reforç per a la 
contractació de professionals en l’àmbit de les violències masclistes (agents igualitaris de proximitat, 
servei professional de suport a fills i filles de dones que pateixen violències masclistes, atenció 
jurídica i psicològica a les treballadores de l’àmbit de les cures, suport a l’ocupabilitat de les dones 
amb múltiples situacions de vulnerabilitat, etc), així com la continuïtat dels programes de 
sensibilització i prevenció d’aquest àmbit.

Entre d'altres, l'objecte de les actuacions susceptibles de finançament són:
- Ampliar la cobertura i acompanyament adequat per donar suport psicològic a dones que estan vivint 
situacions de violències masclistes i a les seves filles i fills.
- Oferir hores del servei d’atenció psicològic a filles i fills en situació de violències masclistes.

 - Ampliar la cobertura i acompanyament adequat per donar suport jurídic a dones que estan vivint 
situacions de violències masclistes.

 - Atendre i acompanyar en situacions d’urgència i fer front a les despeses ocasionades pels serveis 
residencials d’acolliment per a dones que viuen situacions de violències masclistes i per a les seves 
filles i fills.
- Fer front a altres despeses extraordinàries no contemplades com a despeses ordinàries dels serveis 
d’informació i atenció a les dones en casos de violència masclista.
- Creació i/o desenvolupament d’una campanya de sensibilització amb material específic per al bon 
tracte i reconeixement de drets a cuidadores i regularització en condicions del sector.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

o.doneslgtbi@diba.cat
934 049 095

Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Igualtat ciutadana

Servei públic

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Dades tècniques C4-053-20.pdf

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Import mínim de concessió: 3.000 €.

Altres condicions d'execució i justificació: 

Període d'execució: 

Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
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Catàleg de serveis

Dones i LGTBI
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Abordatge integral de les violències masclistes

Benestar i ciutadania

-

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del 
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai 
menys de 6

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.

Compromisos de qualitat

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya

 - Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya
Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per 
a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar 
l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Convivència, diversitat i drets civils
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Impuls d'agents d'acció comunitària a l'espai públic

Benestar i ciutadania

Aquest recurs s'orienta a la contractació de professionals per reforçar, des de la intervenció social i 
comunitària, les funcions dels agents preexistents en el territori en les tasques de promoció de la 
convivència i la salut, mitjançant accions de dinamització d’espais, mediació, intervenció 
socioeducativa i comunicatives a la ciutadania en els espais públics.

La pandèmia de la COVID-19, amb el confinament generalitzat de la població als domicilis i l’aturada 
de bona part de l’activitat econòmica, comercial i institucional fa necessària la previsió, per part dels 
governs locals, de mesures d’acompanyament a la ciutadania en les etapes de desconfinament i 
posteriors, per a l’adaptació a la normativa sanitària des de l’òptica de la promoció de la convivència, 
la inclusió social i el dret a la ciutat.

El desconfinament i el retorn a la ‘nova normalitat’ pot derivar en conflictes i desigualtats en l’ús i 
l’accessibilitat a l’espai públic, derivats de les tensions per l’accés, així com de les diferents 
necessitats de la població (infants, joves, gent gran...). La situació s’accentua especialment en 
aquelles àrees urbanes de major densitat poblacional on existeix una escassetat real d’espais públics, 
zones verdes i equipaments adaptats a aquestes realitats. 

En el context post COVID-19 prenen especial rellevància les tasques orientades a la sensibilització, 
divulgació i socialització de les recomanacions de salut pública per tal d’evitar nous contagis, però 
alhora tenint present el dret de les persones al gaudi dels espais públics.

Ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants

s.conviven.participa@diba.cat
934 022 713

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, 
Diversitat i Participació 
Ciutadana

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Altres serveis d'atenció a 
les persones

Servei públic

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Dades tècniques C4-054-20.pdf

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Són destinataris els ajuntaments de més de 20.000 habitants o amb una densitat de població 
(hab/km2) superior en 3 vegades a la mitjana de la província de Barcelona (mitjana 733,2 a 2019).

Es finançaran professionals de la integració social, dinamització comunitària, educació social, 
agents comunitaris, mediació, suport a comunitats de veïnatge, agents de convivència, agents 
cívics, agents salut o altres figures de l’àmbit intervenció social.
Funcions:
. Facilitar informació a la ciutadania sobre les mesures de prevenció sanitària COVID-19 amb 
l'objectiu d'afavorir la conscienciació, les actituds i els comportaments cívics i responsables i evitar 
sancions i multes administratives.
. Orientar, informar sensibilitzar el veïnat respecte de les recomanacions de salut pública per a la 
prevenció.
. Abordar tensions, desavinences, conflictes de forma coordinada amb altres agents i equips locals 

Altres condicions d'execució i justificació: 

Període d'execució: 

Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
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Catàleg de serveis

Convivència, diversitat i drets civils
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Impuls d'agents d'acció comunitària a l'espai públic

Benestar i ciutadania

-

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del 
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai 
menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.

Compromisos de qualitat

que intervenen en l’espai públic.
. Dinamitzar l’espai públic amb activitats socioeducatives, orientatives i/o de sensibilització.
. Vetllar per a la no-discriminació en les tasques d’informació, difusió i de caire socioeducatiu.

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya

 - - Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
 - Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, 

de mediació en l’àmbit del dret privat; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Museus i patrimoni cultural moble
Àrea de Cultura

Projectes de planificació digital per als museus locals

Cultura 

Davant els contiguts digitals que s'han generat en els darrers mesos amb motiu de la situació 
d'emergència sanitària provocada per la pandèmia COVID-19, s'ha vist la importancia d'aquesta via 
de comunicació amb la societat i la necessitat d'ordenar-los. Aquests continguts són una porta més 
per comunicar i difondre les col·leccions que es custodien als centres museístics. Tots els museus 
poden crear continguts digitals d'interès i, alhora, l'accés a aquests continguts permet que els museus 
petits i mitjans puguin sortir de la seva zona d'influència i arribar a tothom. 

En el context actual de crisis sanitària, el museu, més que mai, ha de ser útil a la societat en la qual 
està immers. Per això, cal difondre continguts didàctics en format digital perquè puguin ser utilitzats 
per la comunitat escolar o altres públics. Molts museus de la Xarxa de Museus Locals (XML) de la 
Diputació de Barcelona ja estan treballant en aquesta línia, i necessiten suport per poder 
desenvolupar millor i planificar aquestes accions.

Aquest recurs es destina als municipis i consells comarcals amb museus de titularitat pública, adherits 
a la XM amb conveni vigent i que estiguin oberts al públic. Queden excloses les mancomunitats, els 
consorcis locals i les entitats Municipals Descentralitzades.

Els ajuts es concedeixen a través d'una distribució lineal de la dotació prevista i un import fixe per a 
cada ens destinatari.

Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Ajuntaments, consells comarcals

o.patrimonic@diba.cat
934 022 566

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni 
Cultural

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

-

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció 
personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 
punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.

Compromisos de qualitat

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Memòria de realització

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 
Capítol 4. 

No seran despeses elegibles les relatives al manteniment i funcionament ordinari del museu.

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Període d'execució: 

Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
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Catàleg de serveis

Museus i patrimoni cultural moble
Àrea de Cultura

Projectes de planificació digital per als museus locals

Cultura 

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
- Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

Normativa aplicable

Pàgina 10
Codi Segur de Verificació (CSV): f139c7b5d70b156f94a4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Catàleg de serveis

Desenvolupament de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Suport a la digitalització dels mercats municipals

Comerç i consum

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Aquest recurs neix per reforçar el paper dels mercats municipals com a proveïdors de producte fresc 
de proximitat a la població i d’incrementar la seva oferta i presència digital, la necessitat de la qual 
s'ha fet especialment patent a partir de la crisi sanitària de la COVID-19.  

Els objectius d’aquest nou recurs es concreten en:
- Ampliar els canals de comercialització dels mercats municipals mitjançant la incorporació de 
plataformes de venda en línia.
- Facilitar a la població consumidora l’accés digital als productes saludables i de proximitat
- Digitalitzar mercats i evitar la bretxa tecnològica dins el sector distribució.
- Dotar als mercats de sistemes tecnològics de control de l’aforament, així com de control de les 
mesures sanitàries de l’equipament.
- Crear un sistema d’indicadors de dades comú per a tota la província de Barcelona.
- Garantir l’equilibri territorial.

S'inclou:
- Suport, preferentment, a la implementació de plataformes digitals per a la venda en línia i el servei a 
domicili
- Suport de sistemes tecnològics de control de l’aforament
- Suport de sistemes de control de mesures sanitàries de l’equipament

Totes aquestes actuacions que s’executin durant l’any 2020.

Ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants

o.mercatsfl@diba.cat
934 049 216

Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires 
Locals

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

-

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del 
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai 
menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.

Compromisos de qualitat

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Dades tècniques C4-050-20.pdf

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. A excepció de: Locomoció, dietes, premis i obsequis.

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Per a la justificació caldrà presentar el formulari associat amb l'informe d'indicadors preestablerts 
per la Diputació de Barcelona.

Altres condicions d'execució i justificació: 

Període d'execució: 

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
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Catàleg de serveis

Desenvolupament de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Suport a la digitalització dels mercats municipals

Comerç i consum

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les 
empreses

Economia i treball

Per aquest recurs no cal presentar sol·licitd.

Suport extraordinari als centres locals de serveis a les empreses (CLSE) que formen part del darrer 
cens de la Diputació  (http://www.diba.cat/web/economieslocals) i disposen d'una estructura mínima 
d'un/a tècnic/a A1 o A2 a temps complet o equivalent segons cens, per a donar resposta a les 
necessitats d’emprenedors i empreses sorgides arran de la COVID-19. Els serveis i activitats 
subvencionables seran serveis d'informació, consultes, tramitacions, assessorament, accions de 
sensibilització i formació, serveis d'allotjament, jornades, esdeveniments, subvencions a empreses, 
etc.

La distribució del fons es farà en base a:
 1. Volum d'activitat (30%). Es calcula amb les dades del cens de serveis d'informació, consultes, 

tramitacions, assessoraments de viabilitat, accions de sensibilització, formació i empreses allotjades. 
Per a cada indicador s’establiran 5 trams en funció del seu volum i un número d'hores de dedicació 
estàndard i l'import corresponent es distribuirà de forma proporcional.

 2. Massa crítica (30%), com a suma de la  població de 16-64 anys (padró continu INE) i la demografia 
empresarial (RGSS i RETA (excepte codi CCAE 46 i 47)).  Aquesta variable es distribuirà de forma 
proporcional.

 3. Quota de mercat emprenedors (15%), com a quocient entre el núm. De persones majors d'edat 
ateses (cens CLSE) i la població de 16-64 anys (padró continu INE).

 4. Quota de mercat empreses (10%), com a quocient entre el núm. D'empreses ateses (cens CLSE) i 
les empreses (RGSS i RETA (excepte codi CCAE 46 i 47)). 

 5. Llocs de treball creats (15%), com a quocient entre el núm. De llocs de treball creats amb suport 
del CLSE (cens CLSE) i la població de 16-64 anys (padró continu INE).

Per als criteris 3, 4 i 5 s’establiran 5 trams en funció del seu volum i l'import corresponent es 
distribuirà de forma proporcional. Es fixa un import mínim de 10.000€ i un màxim de 80.000€.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals 
descentralitzades

s.teixitprod@diba.cat
934 022 524

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Promoció econòmica

Servei públic

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000€ per tècnic/a. 
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 
Despeses indirectes (com a màxim el 15% de les despeses directes): 
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.). 
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Despeses elegibles: 

Període d'execució: 
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Catàleg de serveis

Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les 
empreses

Economia i treball

-

Verificar o requerir l'esmena del 95% de les justificacions presentades electrònicament en un 
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai 
en més de 20.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha 
de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les 
explicacions pertinents.

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C4-029-20.pdf
Exemplar de materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

Documentació per a la justificació: 

Execució pluriennal: 01/03/2020 a 31/12/2021
Primera justificació voluntària fins 15/11/2020
Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021 
Justificació final 02/01/2022 a 30/04/2022

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya
- Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, 
de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació

Economia i treball

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

El suport permet ampliar les plantilles per assegurar la prestació del servei tant de les demandes 
d’atenció de persones en situació d’atur com l’atenció a les empreses amb necessitats de cobertura 
de llocs de treball dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc 
(PTX) per fer front a l'impacte de la COVID-19 en el mercat de treball.

Els ens destinataris reuneixen els requisits següents: 

- Han signat un conveni de col·laboració amb la Diputació per a la posada a disposició de la 
Plataforma Telemàtica Xaloc, vigent a 1 de gener de 2020 o tenen concedit el recurs PTX.
- Són ens adherits al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC).
- Van registrar un nombre mínim de 1.000 actuacions l’any 2019.

L’ajut econòmic és el resultant de ponderar les actuacions realitzades per cada SLO més les taxes de 
resultats obtinguts de cobertura d’ofertes i d’inserció, i de multiplicar-les per l’import per actuació, 
segons el tram poblacional.
Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals realitzades l’any 2019 
(font: Plataforma Telemàtica Xaloc), que es ponderaran segons la metodologia de treball de la Xarxa 
de Serveis Locals d’Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies següents d’actuacions: amb 
empreses, amb persones en situació d’atur o en millora de l’ocupació.
L'import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del pressupost aprovat per a 
aquest recurs per a cada tram.
Els trams poblacional de les entitats locals, segons el padró vigent en el moment d'aprovació del 
Catàleg (font: Padró continu, INE) son els següents:

- Més de 50.000 habitants.
- Entre 20.001 i 50.000 habitants.
- Entre 10.001 i 20.000 habitants.
- Entre  5.000 i 10.000 habitants.
- Menys de 5.000 habitants.

No es concedirà l’ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 €.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

s.mercattreball@diba.cat
934 022 538

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Estructures bàsiques de 
serveis locals d'ocupació

Servei públic

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions 
individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels 
SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 2. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions 
individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels 
SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 4. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions 
individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels 
SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.

Despeses elegibles: 
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Catàleg de serveis

Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació

Economia i treball

-

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 2 dies 
hàbils des de la seva formulació.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 2 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de 
posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions 
pertinents. 

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació per a la justificació: 

Període d'execució: 

Execució pluriennal: 01/03/2020 a 31/12/2021
Primera justificació voluntària fins 15/11/2020
Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021 
Justificació final 02/01/2022 a 30/04/2022

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya
- Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya;  Llei 
13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 
11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació 
d'ocupació;  Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'Estatut dels Treballadors.

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Fons extraordinari per a la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local

Economia i treball

Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud.
Suport destinat a reforçar les estructures de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local (XODEL) atenent l’increment d’informació a recollir i analitzar degut a la crisi de la COVID-19. 
Els observatoris tenen per objectiu recopilar, organitzar, generar i difondre, de manera continuada, 
informació territorial d'interès per a la presa de decisions, amb l'objectiu d'impulsar el 
desenvolupament econòmic local. En un moment de crisi com l’actual, la capacitat tècnica i analítica 
dels observatoris, tant individual com col·laborativa en el si de la Xarxa, fa que aquests dispositius 
reafirmin la seva utilitat en l’aportació de coneixement útil que ajudi a orientar la presa de decisions.
Els municipis destinataris han de tenir una població superior a 100.000 habitants. L'ens ha de formar 
part de la XODEL.
Criteris de distribució: 
A. Manteniment d'una estructura mínima de suport. Cada ens rebrà una quantitat fixa per assegurar 
l'estructura. 
B. Territorial. El 20% en funció de l'àmbit territorial d'anàlisi i el nombre d'habitants:
    - Anàlisi supramunicipal:
        Major o igual a 20 municipis, un 20%
        Menor o igual a 19 municipis, un 15%
    - Anàlisi municipal: major o igual a 100.000 habitants, un 10%
C. Producció. El 60% en funció de les activitats desenvolupades el 2019:
    - Productes permanents:
         Menor o igual a 3 productes, un 10%
        De 4 a 6 productes, un 20%
         Major o igual a 7 productes, un 30%
    - Serveis d'atenció de consultes, un 10%
    - Accessibilitat web, un 10%
    - Altres (estudis, informes, etc.), un 10%
D. Assistència i participació. El 20% en funció de la seva assistència i participació a les activitats 
organitzades el 2019 en el marc de la XODEL: 
    - Assistència:
         Major o igual a 75%, un 15%
         Major o igual a 50% i menor de 74%, un 10%
         Menor o igual a 49%, un 0%
    - Participació, un 5%

Ajuntaments de municipis de més de 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, 
consorcis locals

o.estrategiesde@diba.cat
934 049 171

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses elegibles: 
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Catàleg de serveis

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Fons extraordinari per a la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local

Economia i treball

-

Donar resposta al 95% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 1 dies 
hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 2.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 2 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de 
posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions 
pertinents. 

Compromisos de qualitat

Memòria de realització
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació per a la justificació: 

Període d'execució: 

Execució pluriennal: 01/03/2020 a 31/12/2021
Primera justificació voluntària fins 15/11/2020
Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021 
Justificació final 02/01/2022 a 30/04/2022

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Reforç extraordinari de la Xarxa d'Oficines Tècniques 
Laborals

Economia i treball

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Suport econòmic extraordinari a les actuacions desenvolupades per les oficines tècniques laborals 
(OTL) dels ens locals adherits al vigent Protocol general de la Xarxa OTL amb l’objectiu de donar 
resposta a l’increment de la demanda d’orientació i d’acompanyament a la inserció laboral o bé a la 
millora de l’ocupabilitat de persones amb diagnòstic acreditat de trastorn de salut mental, per 
l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 al mercat de treball.   

Aquest fons permetrà ampliar les plantilles tècniques de les OTL per assegurar la prestació del servei 
davant del possible increment de persones amb un trastorn de salut mental en situació d’atur a 
conseqüència de la crisi econòmica i del mercat de treball generada per la COVID-19. Aquest recurs 
econòmic garantirà que es minimitzin o bé s’evitin les possibles llistes d’espera que es puguin generar.

El suport econòmic es calcula a partir de les variables següents:

 -Volum d’activitat (60%): minuts d’actuacions amb persones ateses en una OTL al 2019 (font: 
Plataforma Telemàtica Xaloc).
 -Densitat poblacional (10%): població potencialment activa amb prevalença de trastorn de salut 

mental coberta per una OTL dividida per l’àrea d’influència d’aquell dispositiu, en quilòmetres 
quadrats (font: Plataforma Telemàtica Xaloc i INE).
 -Dinamisme de l’OTL (10%): nombre de persones ateses donades d’alta a l’OTL al 2019 dividit pel 

nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica 
Xaloc).
 -Nivells d’inserció (10%): nombre de persones ateses en una OTL que han trobat feina a l’any 2019 

dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma 
Telemàtica Xaloc).
 -Inserció a l’empresa ordinària (10%): nombre d’insercions a l’empresa ordinària de l’OTL a l’any 2019 

dividit pel nombre d’insercions d’aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica 
Xaloc).

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

s.mercattreball@diba.cat
934 022 538

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Estructures bàsiques de 
serveis locals d'ocupació

Servei públic

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc.
Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles: 
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport

Despeses elegibles: 
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Catàleg de serveis

Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Reforç extraordinari de la Xarxa d'Oficines Tècniques 
Laborals

Economia i treball

-

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 2 dies 
hàbils des de la seva formulació.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 2 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de 
posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions 
pertinents. 

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació per a la justificació: 

Període d'execució: 

Execució pluriennal: 01/03/2020 a 31/12/2021
Primera justificació voluntària fins 15/11/2020
Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021 
Justificació final 02/01/2022 a 30/04/2022

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya
-  Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya;  Llei 
13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 
11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació 
d'ocupació;  Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'Estatut dels Treballadors.

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Educació, esports i joventut
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Finançament d'activitats educatives, esportives i juvenils

Educació

Es pretén assegurar la continuïtat dels serveis municipals d’educació, esports i joventut, fent esment 
especial a facilitar l’accés als col·lectius més vulnerables. Aquests, a causa de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i els seus efectes socials, poden estar patint una major situació de 
desavantatge i desvinculació de l’activitat educativa, esportiva i de joventut.  
Es dona suport econòmic a polítiques actives de compensació i reequilibri educatiu, esportiu i juvenil 
per: 
- Reforçar la capacitat de prestació de serveis públics dels ens locals, fent viable l’activitat continuada 
i de qualitat en aprenentatge, pràctica esportiva i de lleure de la població, durant el transcurs del 
desconfinament, en el temps d’estiu, en la gestió de nous riscos sanitaris i en el retorn a la nova 
normalitat.
- Atendre els desequilibris financers dels municipis i contribuir al sosteniment de les activitats d’interès 
públic i social que duen a terme les entitats educatives, esportives i del lleure.
- Potenciar polítiques d’acompanyament a la població més vulnerable que, amb caire compensatori, 
mitiguin les mancances i els dèficits generats pel confinament i per la crisi econòmica i social que se’n 
deriva.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Unitat prestadora:
Àrea d'Educació, Esports i 
Joventut

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

-

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat 
administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai 
menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.

Compromisos de qualitat

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Memòria de realització

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

L’acceptació de la concessió és expressa: els ens destinataris disposen fins al 15 de setembre de 
2020 per presentar el document corresponent. L’acceptació de la concessió, que pot ser total o 
parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució.
En cas de no presentar l'acceptació en el termini establert, la concessió s’entén acceptada 
tàcitament, però no podran beneficiar-se del pagament avançat de l’ajut.

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Import mínim de l'ajut: 1.000€.

Altres condicions d'execució i justificació: 

Període d'execució: 

Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021

Pàgina 21
Codi Segur de Verificació (CSV): f139c7b5d70b156f94a4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Catàleg de serveis

Educació, esports i joventut
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Finançament d'activitats educatives, esportives i juvenils

Educació

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Orientació i transicions educatives
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Finançament de cursos de transicions educatives

Educació

Suport econòmic a la realització de cursos que faciliten les transicions educatives. En concret, els 
cursos als que es dona suport són:
-Cursos de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i/o cursos de 
preparació per a les proves per obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria i Cursos de 
preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
- Programes de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat Plans d’iniciació professional (PIP).
- Programes de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat Plans de Transició al Treball (PTT).

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

934 022 419

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Ajut econòmic

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Requisits de concessió:

- Cursos de preparació per a les proves d’accés a CFGM i/o Cursos de preparació per a les 
proves per obtenir el Graduat en ESO i Cursos de preparació per a les proves d’accés a 
CFGS
Cursos de preparació per a les proves d’accés a CFGM i/o Cursos de preparació per a les 
proves per obtenir el Graduat en ESO i Cursos de preparació per a les proves d’accés a 

 CFGS: ·L’actuació ha de finançar-se amb càrrec íntegre al pressupost de l’ens i 
desenvolupar-se a través d’una escola, aula o servei municipal de formació de persones 
adultes.·L’ens ha d’acreditar la inscripció als cursos d’un mínim de 10 alumnes. Quan els 
cursos s’adrecin a alumnes amb necessitats educatives especials aquest mínim és de 8 
alumnes.·Tots els ens que acreditin les condicions anteriors, rebran un import de fins a 
15.000€ per al desenvolupament de cursos de preparació per a les proves d’accés aCFGM 
i/o Cursos de preparació per a les proves per obtenir el Graduat en ESO. ·Acreditada la 
condició anterior, si els ens destinataris acrediten també el desenvolupament de cursos de 
preparació per a les proves d’accés a CFGS, durant el mateix curs 20-21, rebran 
addicionalment un import de fins a 15.000€

- Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT)
Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT): 
·Els ens han d’acreditar l’existència de conveni o acord vigent amb el Departament 
d’Educació per al seu finançament.·En el cas de disposar de de dos o més PTT, els ens 
han d’acreditar que en el conjunt de la seva oferta formativa s’inclou, com a mínim, el 
finançament amb càrrec als seus pressupostos d’un mòdul general i d’un mòdul de part 
professionalitzadora. ·Les comarques i les mancomunitats resten exemptes d’acreditar 
l’anterior condició. ·Tots els ens destinataris que acreditin les condicions anteriors, rebran 
un import equivalent al 50% del pressupost total de despeses a càrrec de l’ens i fins a un 
import màxim de 30.000€.

- Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP)
Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP): 
·L’ens ha d’acreditar que té autorització del Departament d’Educació per a la realització 
del/s Pla/ns.·Acreditada la condició anterior l’import de l’ajut serà equivalent al 50% del 
pressupost de despeses a càrrec de l’ens i fins a un import màxim de 30.000€

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Dades tècniques C1-196-20.pdf

Tres sol·licituds per ens local i com a màxim una sol·licitud per modalitat de curs.

Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques de la modlitat de curs sol·licitada.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Altres condicions de sol·licitud: 
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Catàleg de serveis

Orientació i transicions educatives
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Finançament de cursos de transicions educatives

Educació

gs.educacio@diba.cat

05/10/2020
Període sol·licitud: 
13/07/2020 -

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un 
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai 
en més de 20.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha 
de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les 
explicacions pertinents.

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C4-051-20.pdf

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Cap 1, 2  i 4,  en els següents conceptes:
·Despeses del personal formador, intern i extern.
·Despeses corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en 
centres de treball i seguiment i avaluació dels participants.
·Despeses derivades de la realització d’activitats formatives fora del centre.
·Despeses de materials directament relacionats amb el curs.
·Despeses de lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d’aules, tallers i equipaments 
didàctics.
·Despeses derivades de l’assegurança d’accidents.
·Despeses derivades de la locomoció vinculades amb l’actuació.
·Es poden finançar també les despeses indirectes, enteses com totes aquelles que no es poden 
vincular directament a una actuació però que són necessàries per a la seva realització, essent 
d’aplicació un percentatge fixe calculat del 15% de les despeses de personal formador i orientador, 
intern i extern, sense que sigui necessari aportar justificants per aquest import.

Documentació per a la justificació: 

Període d'execució: 

Execució pluriennal: 01/09/2020 a 31/07/2021
Justificació final 01/07/2021 a 30/09/2021

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Orientació i transicions educatives
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Finançament de projectes innovadors de transicions 
educatives

Educació

Suport econòmic a la realització de projectes de suport a les transicions educatives que facilitin la 
definició d’itineraris educatius i promoguin la continuïtat formativa dels joves. Les actuacions inclouen 
cursos formatius, recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats
Destinataris:

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Puntuació:Criteris de valoració:

- Grau d’adequació dels objectius i accions  en donar resposta a l’abandonament escolar 
prematur
Es valora la connexió amb el desplegament d’estratègies locals  de lluita contra 
l’abandonament escolar prematur (AEP) que incloguin polítiques d’intervenció i de 
compensació , que s’adrecen a reduir els riscos de fracàs i l’AEP i a promoure el retorn al 
sistema educatiu per als joves que han abandonat.
 - L’ens sol·licitant justifica l’adequació dels seus objectius i accions en donar resposta a 
una estratègia de lluita contra l’abandonament escolar prematur: fins a 20 punts.
 - L’ens sol·licitant justifica parcialment l’adequació dels seus objectius i accions en donar 
resposta a una estratègia de lluita contra l’abandonament escolar prematur: fins a 10 punts.
  - L’ens sol·licitant no justifica l’adequació dels seus objectius i accions en donar resposta 
a una estratègia de lluita contra l’abandonament escolar prematur: 0 punts.

- Existència de mesures d’atenció a la diversitat educativa
-L’actuació disposa de mesures d’atenció a les persones amb NESE: fins a 10 punts.
 -L’actuació disposa parcialment de mesures d’atenció a les persones amb NESE: fins a 5 
punts.
 -L’actuació no disposa de mesures d’atenció a les persones amb NESE: 0 punts.

- Existència d’un model d’avaluació i/o seguiment de l’actuació
- L'actuació disposa d'un model d'avaluació i/o seguiment: fins a 10 punts.
 - L'actuació disposa d'alguna mesura puntual d'avaluació i/o seguiment: fins a 5 punts.
- L'actuació no disposa de model d'avaluació i/o seguiment: fins a 0 punts.

- Existència de metodologies i accions de personalització aprenentatges, d'implicació de 
l’entorn socioeducatiu i de definició d’itineraris i de continuïtat formativa
 - L’ens sol·licitant disposa de metodologies i accions de personalització d’aprenentatges 
que incorporen l’orientació i l’acompanyament, implica a d’altres agents i espais del territori 
i defineix itineraris i afavoreix la continuïtat formativa: fins a 60 punts.
 - L’ens sol·licitant disposa parcialment de metodologies i accions de personalització 
d’aprenentatges que incorporen l’orientació i l’acompanyament, implica a d’altres agents i 
espais del territori i defineix itineraris i afavoreix la continuïtat formativa: fins a 30 punts.
- L’ens sol·licitant  no disposa de metodologies i accions de personalització 
d’aprenentatges que incorporen l’orientació i l’acompanyament, implica a d’altres agents i 
espais del territori i defineix itineraris i afavoreix la continuïtat formativa: 0 punts.

60

20

10

10

Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de: 65
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Catàleg de serveis

Orientació i transicions educatives
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Finançament de projectes innovadors de transicions 
educatives

Educació

gs.educacio@diba.cat
934 022 419

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Ajut econòmic

Recurs econòmic

05/10/2020

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Període sol·licitud: 
13/07/2020 -

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un 
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai 
en més de 20.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha 
de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les 
explicacions pertinents.

Compromisos de qualitat

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

20.000,00 €

Dades tècniques C1-197-20.pdf

Màxim una sol·licitud per ens local.

Dades tècniques C4-052-20.pdf

- Les actuacions del projecte han de computar un mínim de 450 hores, que inclou les hores lectives, 
les d’atenció directa a l’alumnat (orientació i acompanyament) i de coordinació del treball intern i 
extern.
- Estan exclosos de finançament d’aquest recurs els cursos de preparació per a l’accés a cicles 
formatius de grau mitjà i superior, i els de Programes de Formació i Inserció.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Cap. 1, 2  i 4 en els següents conceptes:
·Despeses del personal formador i orientador, intern i extern.
·Despeses corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en 
centres de treball i seguiment i avaluació dels participants.
·Despeses derivades de la realització d’activitats formatives fora del centre.
·Despeses de materials directament relacionats amb el curs.
·Despeses de lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d’aules, tallers i equipaments 
didàctics.
·Despeses derivades de l’assegurança d’accidents.
·Despeses derivades de la locomoció vinculades amb l’actuació.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions de sol·licitud: 

L'import individualitzat a concedir no podrà ser superior al 50% del pressupost total de les despeses 
a càrrec de l’ens i fins a un import màxim de 20.000 euros.

Altres condicions d'execució i justificació: 

Període d'execució: 

Execució pluriennal: 01/09/2020 a 31/07/2021
Justificació final 01/07/2021 a 30/09/2021

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Esport local: activitats esportives
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Promoció i dinamització de l’activitat esportiva local

Esports

Suport econòmic a la promoció i dinamització de l’activitat esportiva i educativa local impulsada pels 
consells comarcals i els ajuntaments en col·laboració amb els consells esportius. Aquest suport 
econòmic va dirigit als consells esportius com a coordinadors i implementadors d’activitats esportives, 
trobades esportives, accions formatives i accions sensibilitzadores en l’àmbit de l’esport. 

Per tant, són destinataris d'aquest fons els consells comarcals i els ajuntaments que siguin seu d’un 
consell esportiu cas que aquests no tinguin consell comarcal de referència. En el cas de la comarca 
del Barcelonès, els ajuntaments de L’Hospitalet del Llobregat i de Sant Adrià del Besòs. 

Els objectius del fons es concreten en:
-Dinamitzar l’oferta d’activitat física i esportiva dels ens locals.
-Garantir la coordinació de les activitats esportives en el territori.
-Assolir la màxima cobertura territorial.
-Facilitar la tramitació dels ajuts.

El fons es distribueix atenent a dos criteris: 
 - mitjançant una aportació fixa de 1.200 € per cada consell esportiu existent dins l’àmbit territorial del 

corresponent ens local, consell comarcal o ajuntament segons els casos. En total es distribueixen per 
aquest criteri 16.800 €.
- es reparteixen 21.200 € proporcionalment, en funció de la població (60%) i del nombre de municipis 
que formen part de l’àmbit territorial dels consells esportius (40%).

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals

gs.esports@diba.cat
934 722 464

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Esports

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Activitats esportives

Servei públic

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

-

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat 
administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai 
menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.

Compromisos de qualitat

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 4. 

S’admetran com a despeses justificables les transferències de capítol 4 que els corresponents ens 
locals efectuïn a favor dels consells esportius dels seus àmbits territorials.

Despeses elegibles: 

Període d'execució: 

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
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Catàleg de serveis

Esport local: activitats esportives
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Promoció i dinamització de l’activitat esportiva local

Esports

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya
- Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Esport local: activitats esportives
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis

Esports

Suport econòmic dirigit a finançar el desenvolupament de programes i esdeveniments esportius dels
 municipis i entitats municipals descentralitzades menors de 10.000 habitants, circumscrits en els 
següents àmbits: 
-  Esport i salut
-  Esport i valors
-  Esport i convivència
-  Esport i gènere 
-  Esport per tothom

L'objectiu del fons és donar suport a la promoció i dinamització de l’activitat esportiva dels municipis i 
entitats municipals descentralitzades menors de 10.000 habitants, ens locals especialment afectats 
per les conseqüències derivades de la COVID19 atesa la seva manca de recursos en l’àmbit de 
l’esport i de l’activitat física, i es concreta en:
- Impulsar l’oferta d’activitat física i esportiva. 
- Assolir la màxima cobertura territorial entre els petits municipis. 
- Facilitar la tramitació dels ajuts.

El fons es distribueix atenent a criteris poblacionals, amb el següent import fix per tram:
- Fins a 1.000 habitants: 1.350,00 €
- de 1.001 a 5.000 habitants: 2.400,00 €
- de 5.001 a 10.000 habitants: 3.400,00 €

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

o.act.esport@diba.cat
934 020 660

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Prestació de serveis públics

Activitats esportives

Servei públic

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

-

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat 
administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai 
menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.

Compromisos de qualitat

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Memòria de realització

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Període d'execució: 

Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
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Catàleg de serveis

Esport local: activitats esportives
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis

Esports

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya
- Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.

Normativa aplicable
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Catàleg de serveis

Actuacions en equipaments i espai públic
Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i 
de l'espai urbà degut a la COVID-19

Urbanisme i habitatge

Per aquest recurs no cal sol.licitud.

Concessió d'ajuts directes per a treballs de neteja, desinfecció i millora dels elements que formen part 
del mobiliari urbà i de l'espai públic com son la neteja d’elements, la desinfecció d’elements, la 
senyalització d’elements i la millora d’elements tant en medi urbà com en l'entorn rural, i aquells que 
des de l'inici de l'estat d'alarma degut a la COVID-19 no s'han utilitzat i que fins al 31 de desembre de 
2020 s'hi haurà d'actuar per garantir-ne la seguretat sanitària i d'utilització.

Aquest fons compta amb un pressupost de 230.000,00€ per l’any 2020. El criteri de distribució 
s'estima de manera directa entre els 230 municipis de menys de 10.000 habitants i es fa un 
repartiment de 1.000€ d’ajut per municipi.

Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

s.equipamentsep@diba.cat
934 022 122

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Fons de prestació

Recurs econòmic

Destinataris:

Àmbit de concertació:
Manteniment i reposició 
d'inversions

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

-

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat 
administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai 
menys de 7.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.

Compromisos de qualitat

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació

Memòria de realització

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Període d'execució: 

Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021

- Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Normativa aplicable
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Metadades del document

Tipologia documental
2019/0015078

Tipus documental Fitxa

Núm. expedient

Títol Annex 1 referit al dictamen d'aprovació de la inclusió de nous recursos en el
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 i autorització de la
despesa que s'hi destinarà, i aprovació mesures de flexibilització dels
recursos concedits i modificació de diversos terminis del mateix Catàleg

Codi classificació X0202SE24 - Suport als serveis i activitats econòmic

Signatari Acte Data acte

Signatures

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG) Signa 02/07/2020 23:20

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
f139c7b5d70b156f94a4
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Pàgina 32
Codi Segur de Verificació (CSV): f139c7b5d70b156f94a4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.


