
 
 
 
 
 

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

 

DICTAMEN 
 
Aprovar la inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos 
inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autoritzar la despesa que s’hi 

destinarà (exp. núm. 2021/0000864) 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AJG 
13/2021). Posteriorment, en dates 25 de febrer de 2021 i 25 de març de 2021, el 
mateix òrgan, ha aprovat diverses rectificacions i modificacions en la referida 
convocatòria (AJG 40/21 i AJG 107/21, respectivament). 

 
2. Amb posterioritat a l’aprovació de la convocatòria del Catàleg 2021, la Gerència 

de Serveis d’ Habitatge, Urbanisme i Activitats, mitjançant informe emès el 14 
d’abril de 2021, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació i la 
Gerència de Serveis de Benestar Social, mitjançant informes emesos el 15 d’abril 
de 2021, i la Direcció de Serveis i Suport a la Coordinació General, mitjançant 
informe emès el 26 d’abril de 2021, que han estat incorporats a l’expedient, han 
proposat incloure-hi els recursos que s’indiquen en aquest punt i que es detallen 
en l’acord primer del present dictamen: 

 
 Dos recursos consistents en ajuts econòmics en règim de concurrència 

competitiva. 
 Un recurs consistent en ajuts econòmics en règim de concessió directa 

amb concurrència. 
 Dos recursos consistents en fons de prestació. 

 
3. D’acord amb l’article 1.4 del règim de la convocatòria, durant la vigència de la 

convocatòria, es poden catalogar nous recursos. En aquest cas, s’aprovarà la 
seva inclusió en el Catàleg i s’obrirà una nova convocatòria. Així mateix, d’acord 
amb l’article 20.2 del mateix règim, els responsables de promoure els actes de 
concessió dels nous recursos catalogats són els centres gestors, en el cas de 
d’ajuts econòmics en règim de concessió directa amb concurrència i de fons de 
prestació, i la Direcció de Serveis de Cooperació Local, en el cas d’ajuts 
econòmics en règim de concurrència competitiva. 

 
4. Els nous recursos que s’inclouen en la convocatòria del Catàleg 2021 s’inclouen 

també en el Catàleg de serveis 2021-2023 aprovat per la Junta de Govern en 
sessió de 28 de gener de 2021 mitjançant l’acord núm. 12/21, el qual preveu la 
seva actualització i modificació com a conseqüència de l’adaptació d’aquest 
instrument a les necessitats del territori. 
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Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

Fonaments de dret 
 
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 serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
núm. 12/21, de data 28 de gener de 2021, dels recursos que s’indiquen en aquest 
acord, les fitxes dels quals es contenen a l’annex 1 que forma part del present 
dictamen. 
 

Núm. Recurs Centre gestor 
Unitat 

prestadora 
Classe Objecte 

1 

Activitats en 
matèria de 
memòria 

democràtica 

Direcció de 
Serveis i Suport 
a la Coordinació 

General 

Direcció de 
Serveis de Suport 
a la Coordinació 

General 

Ajut 
econòmic en 

règim de 
concurrència 
competitiva 

Finançament d’actuacions 
destinades a recuperar, reparar, 
dignificar, investigar, difondre i 

reflexionar a l'entorn d'espais, fets, 
persones i col·lectius relacionats 
amb la II República, la guerra civil 

i la dictadura. 

2 

Dinamització de 
l’ocupació per a 
municipis de fins 

a 10.000 
habitants 

Gerència de 
Serveis de 
Promoció 

Econòmica i 
Ocupació 

Servei Mercat 
Treball 

Fons de 
prestació 

Finançament d’actuacions de 
promoció de l'ocupació i 

reforçament de les estructures 
dels serveis locals d'ocupació 

municipals mitjançant la 
contractació de persones en 

situació d'atur. 

3 

Edició 
extraordinària 

dels ajuts per a 
l’adquisició 
d’habitatges 

Gerència de 
Serveis d’ 
Habitatge, 

Urbanisme i 
Activitats 

Oficina 
d'Habitatge 

Ajut 
econòmic en 

règim de 
concessió 

directa amb 
concurrència 

Finançament de projectes i 
activitats d'adquisició d'habitatges 
mitjançant l’exercici del tanteig i 
retracte o la compra a preu per 
sota de mercat, amb l’objectiu 

d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge. 
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Núm. Recurs Centre gestor 
Unitat 

prestadora 
Classe Objecte 

4 

Finançament de 
projectes 

d’innovació social 
en les cures 

Gerència de 
Serveis de 

Benestar Social 

Servei de Suport 
de Programes 

Socials 

Ajut 
econòmic en 

règim de 
concurrència 
competitiva 

Finançament d’actuacions 
innovadores en l'àmbit de les 

cures, de suport a les persones 
cuidadores, de sensibilització 

entorn la importància de les cures 
per a la sostenibilitat social, i de 

promoció de les xarxes 
comunitàries de cures. 

5 

Reforç 
extraordinari del 

Servei 
d’Intermediació 

en deutes 
hipotecaris 

(SIDH) 

Gerència de 
Serveis d’ 
Habitatge, 

Urbanisme i 
Activitats 

Oficina 
d'Habitatge 

Fons de 
prestació 

Finançament extraordinari dels 
Serveis d'Atenció a la Ciutadania, 

associats als punts SIDH 
implantats i en funcionament. 

 
Segon. APROVAR la inclusió en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el 
Catàleg de serveis 2021-2023, dels recursos referits en l’acord primer del present 
dictamen. 
 
Tercer. APROVAR la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos en la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, referits en 
l’acord segon. 
 

Quart. AUTORITZAR la despesa de dos milions cinc-cents trenta mil euros 
(2.530.000,00€) 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: tres-cents mil euros 

(300.000,00€): 
 

Unitat 
prestadora 

Número 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable  

Posició 
Aplicació 

pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import per 
bossa de 

vinculació 
(EUR) 

Direcció de 
Serveis i 

Suport a la 
Coordinació 

General 

2021/0008613 2102000234 1 G/10500/91200/46280 100.000,00 

Servei de 
Suport de 
Programes 

Socials 

2021/0008455 

Condicionada a 
l’aprovació de 
modificació de 

crèdit 

Condicionada 
a l’aprovació 

de 
G/60000/23100/46281 200.000,00 
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modificació 
de crèdit 

     300.000,00 

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

deu mil euros (510.000,00€): 
 

Unitat 
prestadora 

Número 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable  

Posició 
Aplicació 

pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import per 
bossa de 

vinculació (EUR) 

Oficina 
d'Habitatge 

2021/0008999 2102000213 1 G/50300/15100/76280 510.000,00 

     510.000,00 

 
c) Fons de prestació: un milió set-cents vint mil euros (1.720.000,00€): 

 

Unitat 
prestadora 

Número 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable  

Posició 
Aplicació 

pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import per 
bossa de 

vinculació (EUR) 

Servei Mercat 
Treball 

2021/0002698 2102000208 1 G/30101/24100/46281 1.320.000,00 

Oficina 
d'Habitatge 

2021/0009003 2102000212 1 G/50300/15100/46283 400.000,00 

     1.720.000,00 

 
Cinquè. CONDICIONAR la despesa de 200.000,00€ a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60000/23100/46281 a l’aprovació de la corresponent modificació 
de crèdit. 
 
Sisè. MODIFICAR el règim de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el 
Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat per la Junta de 
Govern en data 28 de gener de 2020 (AJG 13/2021), per tal d’establir la quantia 
individualitzada de cadascun dels recursos referits en l’acord segon del present 
dictamen següent: 
 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 4: 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2021 (EUR) 

Direcció de Serveis i Suport a la 
Coordinació General 

Activitats en matèria de memòria 
democràtica 

100.000,00 
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Unitat prestadora Nom del recurs Import 2021 (EUR) 

Servei de Suport de Programes 
Socials 

Finançament de projectes d’innovació 
social en les cures 

200.000,00 

 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 5: 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2021 (EUR) 

Oficina d'Habitatge 
Edició extraordinària dels ajuts per a 

l’adquisició d’habitatges 
510.000,00 

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

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2021 (EUR) 

Servei Mercat Treball 
Dinamització de l’ocupació per a 

municipis de fins a 10.000 habitants 
1.320.000,00 

Oficina d'Habitatge 
Reforç extraordinari del Servei 

d’Intermediació en deutes hipotecaris 
(SIDH) 

400.000,00 

 
Capítol 10. Terminis màxims i procediment de concessió 
 
S’afegeix: 
 

Recurs Classe 
Inici termini 
de sol·licitud 

Finalització 
del termini de 

sol·licitud 

Procediment de 
concessió 

Activitats en matèria de 
memòria democràtica 

Ajut econòmic 17/05/2021 30/06/2021 
Concurrència 
competitiva 

Dinamització de l’ocupació 
per a municipis de fins a 

10.000 habitants 

Fons de 
prestació 

- - 
Concessió directa 
amb concurrència 

Edició extraordinària dels 
ajuts per a l’adquisició 

d’habitatges 
Ajut econòmic 17/05/2021 30/09/021 

Concessió directa 
amb concurrència 

Finançament de projectes 
d’innovació social en les cures 

Ajut econòmic 17/05/2021 30/06/2021 
Concurrència 
competitiva 
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Recurs Classe 
Inici termini 
de sol·licitud 

Finalització 
del termini de 

sol·licitud 

Procediment de 
concessió 

Reforç extraordinari del Servei 
d’Intermediació en deutes 

hipotecaris (SIDH) 

Fons de 
prestació 

- - 
Concessió directa 
amb concurrència 

 
 
Setè. ACTUALITZAR la fitxa del tràmit de sol·licitud de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 publicada a la Seu 
Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”. 
 
Vuitè. PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2021/0000864
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 la convocatòria del
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023,
relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, i
d'autorització de la despesa que s'hi destinarà

Objecte Aprovar la inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos
inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autoritzar la despesa que s'hi
destinarà

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Of. Habitatge
Dir. Serveis Suport Coordinació General
Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act.
Ger. Serveis de Benestar Social
Ger. Serveis de Promoció Eco. i Ocup.
Ser. Mercat de Treball
Ser. Suport de Programes Socials

Ref. Interna lozanocf@diba.cat

Acte de referència AJG 107/2021
AJG 13/2021
AJG 40/2021

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 05/05/2021, 15:28

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

Proposa 05/05/2021, 16:01

Intervenció General Josep Abella Albiñana (SIG) Informat de
conformitat (f.l.p.)

07/05/2021, 09:38

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)

08/05/2021, 02:09

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

13/05/2021, 12:39
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Documents vinculats
Fitxa(7da156039ac79c2775e5)

Perfil Signatari Data signatura

05/05/2021, 15:28Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT)Responsable directiu Servei Promotor
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Administració local
Activitats en matèria de memòria democràtica

Administració local

Àrea de Presidència

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Direcció Serveis Suport
Coordinació General
Tel.:934 049 082
ds.suportcgap@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 17/05/2021 a 30/06/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
32727

Suport econòmic a activitats realitzades pels ens locals en matèria de memòria democràtica.
S'entén per memòria democràtica les actuacions destinades a recuperar, reparar, dignificar, investigar,
difondre i reflexionar a l'entorn d'espais, fets, persones i col·lectius relacionats amb la II República, la
Guerra Civil i la Dictadura i, especialment, amb la repressió, l'exili i la lluita antifranquista.
S'entén per Espais de Memòria aquells espais d'accés públic amb elements commemoratius,d'interpretació
o amb vestigis immobles visitables, corresponents a la II República, la Guerra Civil o la Dictadura.
Inclou activitats:
- De reconeixement de la lluita antifranquista i de reparació de col·lectius i persones víctimes de la
repressió franquista
- Relacionades amb la recuperació, dignificació, senyalització i museïtzació d'Espais de Memòria
- De recerca, reflexió, difusió i divulgació de fets, col·lectius i persones relacionades amb la II República, la
Guerra Civil i la Dictadura (especialment les relacionades amb el 90 aniversari de la proclamació de la II
República).
L'objectiu del recurs és contribuir a la recuperació de la memòria democràtica als pobles i ciutats de la
demarcació de Barcelona, impulsar les polítiques en aquest àmbit i col·laborar amb els ens locals en el seu
desenvolupament. En aquest marc, es persegueix fomentar el reconeixement i la reparació de les víctimes
de la Guerra Civil i de la repressió franquista; reivindicar els fets, les persones i els valors de la lluita
antifranquista i impulsar la seva difusió; i dignificar l'espai públic amb elements commemoratius i de
senyalització o interpretació.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació i execució,
innovació, avaluació i claredat expositiva

40

Concepció i objectius. Valoració molt positiva: de 8 a 10 punts; bastant positiva: de 5 a 7
punts; poc positiva: de 1 a 4 punts; negativa: 0 punts
Claredat expositiva.  Valoració molt positiva: de 8 a 10 punts; bastant positiva: de 5 a 7
punts; poc positiva: de 1 a 4 punts; negativa: 0 punts
Elements innovadors. Valoració molt positiva: de 8 a 10 punts; bastant positiva: de 5 a 7
punts; poc positiva: de 1 a 4 punts; negativa: 0 punts
Execució tècnica. Valoració molt positiva: de 4 a 5 punts; bastant positiva: 3 punts; poc
positiva: de 2 a 1 punts; negativa: 0 punts
Mecanismes d'avaluació. Valoració molt positiva: de 4 a 5 punts; bastant positiva: 3 punts;
poc positiva: de 2 a 1 punts; negativa: 0 punts

Treball en xarxa: grau de participació d'altres ajuntaments, de la societat civil i d'altres agents
locals

15

Projecte en col·laboració amb altres ajuntaments: fins a 15 punts
Projecte en col·laboració amb entitats locals: fins a 10 punts
Projecte en col·laboració amb altres agents: fins a 5 punts
No s'ha desenvolupat cap mecanisme de participació: 0 punts

Existència al municipi d'un o més Espais de Memòria de titularitat municipal, d'accés públic,
amb vestigis immobles, elements commemoratius i/o d'interpretació visitables, i grau de
relació del projecte amb aquests

15

Existència d'un espai museïtzat (màxim: 10 punts):
- amb elements d'interpretació i obert regularment al públic: fins a 10 punts
- parcialment senyalitzat i accessible: fins a 5 punts
Relació del projecte amb l'Espai de memòria punts (Màxim: 5 punts)
Relació alta: de 4 a 5 punts; relació parcial: 3 punts; cap relació: 0 punts

Activitat relacionada amb el 90 aniversari de la proclamació de la II República 15

Relació del 100% del projecte amb el 90 aniversari: de 10 a 15 punts
Relació d'una part del projecte amb el 90 aniversari: de 9 a 1 punts
Cap relació del projecte amb el 90 aniversari: 0 punts
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Administració local
Activitats en matèria de memòria democràtica

Administració local

Àrea de Presidència

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:

Activitat de reconeixement de la lluita antifranquista i de reparació de persones i col·lectius
víctimes de la repressió

15

Activitats d'homenatge i reparació: fins a 8 punts
Activitats pedagògiques: fins a 3 punts
Estudis: fins a 2 punts
Jornades, conferències, taules rodones: fins a 2 punts

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a: www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds:

Una per ens local.
Altres condicions:

Els ens sol·licitants podran adjuntar documents en pdf corresponents a la programació d'activitats o a les
característiques físiques i d'accessibilitat dels Espais de Memòria.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
- Les despeses del Capítol 1 poden ser fins a un 25%, com a màxim, del cost total de l'activitat.
- En el Capítol 2 queden excloses les despeses d'àpats i dietes, i les corresponents a equipament,
material inventariable, obres, infraestructures i subministraments.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 31/03/2022

Import màxim d'ajut:
5000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

 Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf
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Administració local
Activitats en matèria de memòria democràtica

Administració local

Àrea de Presidència

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Economia i treball
Dinamització de l'ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.:934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
32477

Suport econòmic pel desenvolupament d'actuacions per promoure l'ocupació i reforçar les estructures dels
serveis locals d'ocupació municipals mitjançant la contractació de persones en situació d'atur.
La crisi sanitària derivada de la COVID-19 està tenint importants conseqüències en l'aturada de l'economia
i en el mercat de treball, no només amb la destrucció de llocs de treball i la lenta recuperació de l'ocupació
perduda, sinó també en les capacitats de gestió dels ens locals de menor dimensió per a promoure la
reactivació econòmica i social del seu territori. Aquest recurs permet que els municipis de fins a 10.000
habitants disposin de recursos addicionals per optimitzar l'impacte de la seva acció local contra l'atur, i
reforcin la prestació dels serveis municipals, mitjançant el foment de la contractació de persones en
situació d'atur.
Per a calcular el fons de prestació, s'han pres com a referència els següents criteris de distribució:
- Població segons la darrera dada del padró municipal publicat (2020) (Font de les dades: Idescat).
- Assignació d'una quantia fixa a cada municipi de fins a 10.000 habitants. Aquesta quantia s'ha definit
d'acord a l'import equivalent al salari de 3 mesos del grup de titulació Agrupacions professionals (antic grup
E). La quantia establerta és de 5.787,25 euros.
Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-004-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/345769275/C3-004-21.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 4.
Despeses de personal corresponents al Capítol 1 i despeses de Capítol 4. No són elegibles en aquesta
modalitat les despeses de formació que hagin realitzat les persones contractades.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022

Documentació per a la justificació:
Dades tècniques C4-049, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-049-21.pdf
Formulari associat C4-050, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-050-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Els destinataris han de ser persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a
demandants d'ocupació.
Cal adjuntar els dos formularis associats a la justificació.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
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Economia i treball
Dinamització de l'ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

Verificar o requerir l'esmena del 80% 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.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021. 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.
 • Altra normativa vinculada: 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.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Edició extraordinària dels ajuts per a l'adquisició d'habitatges

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel.:934 022 932
o.habitatge@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 17/05/2021 a 30/09/2021

Codi recurs:
32706

Finançament de projectes i activitats que tinguin com a objectiu l'adquisició d'habitatges sota dues línies
d'actuació:
A. L'exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
B. La compra d'habitatges a preu per sota mercat. S'entén que el preu per sota mercat és inferior al 80%
del mòdul establert per al règim especial d'HPO que estableix la normativa vigent.

Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
 • Requisit de superficie de l'habitatge

Superfície útil entre 45 i 120 m2
 • Requisit de preu màxim en la compra a preu per sota mercat

Preu de compra inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO
 • Valoracions complementàries, d'acord amb el que resulti de l'informe tècnic sobre l'estat de
conservació annex a la sol·licitud

- El bon estat de conservació de l'habitatge
- El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d'habitabilitat.
- L'estat d'ocupació de l'habitatge.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-209, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-209-
21.pdf
1) Certificació Intervenció/Secretaria de l'Ajuntament en la que hi constin les dades següents: a.
identificació de l'habitatge objecte d'adquisició / b. superfície de l'habitatge / c. identificació del venedor/
d. preu de compra / e. Altres condicions de la transmissió.
2) Informe tècnic sobre l'estat de conservació de l'habitatge signat per tècnic competent. Es requereix
presentar un informe tècnic per cada habitatge: Model_C1-150-21.pdf, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/Model_C1-150-21.pdf
3) En cas d'Adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei
1/2015, còpia de la resolució de l'Agència de l'habitatge de Catalunya mitjançant la qual s'acorda
l'exercici del dret de tanteig del Decret llei 1/2015 sobre l'habitatge, en benefici del municipi o d'altres
entitats vinculades que en depenen o de societats mercantils de capital íntegrament públic.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Cada Ajuntament només pot ser beneficiari d'un ajut en el marc del Catàleg de serveis de cada
anualitat. En cas que hi hagi més d'una edició, seran desestimades les sol·licituds presentades pels ens
locals que ja hagin estat beneficiaris de l'ajut en edicions anteriors del mateix any. En la sol·licitud ha de
constar:
1) L'actuació a realitzar amb identificació de l'habitatge
2) La línia de suport que es sol·licita: exercici del dret de tanteig i retracte o compra a preu sota mercat.
3) El preu d'adquisició de l'habitatge.

- El termini de presentació de les sol·licituds restarà obert fins esgotar el crèdit de la present
convocatòria, i com a màxim, fins al 30 de setembre de 2021.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 6. Despeses complementaries que no siguin el preu d'adquisició (notaria, registre propietat,
impostos o altres)
Despesa subvencionable és la despesa d'inversió corresponent al preu d'adquisició de l'habitatge.

Termini d'execució i justificació:
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Urbanisme i habitatge
Edició extraordinària dels ajuts per a l'adquisició d'habitatges

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Execució anticipada: 01/10/2020 a 30/09/2021
Justificació: fins 31/10/2021

Import màxim d'ajut:
50000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

 Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Escriptura pública de compra de l'habitatge.
Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge;
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels
habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Benestar i ciutadania
Finançament de projectes d'innovació social en les cures

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes
Socials
Tel.:934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 17/05/2021 a 30/06/2021

Codi recurs:
32665

Suport econòmic a actuacions innovadores dels ens locals en l'àmbit de les cures, enteses com activitats
relacionades amb les necessitats més bàsiques i rellevants per a l'existència i reproducció de les persones
en la societat, que tenen una dimensió material i emocional.
Aquestes actuacions han de consistir en el desenvolupament i implementació de noves idees (productes,
serveis o models) per satisfer les necessitats socials i crear noves relacions o col·laboracions socials.
Els projectes poden estar en fase d'execució o de disseny però a 31 de desembre de 2021 han d'estar en
execució.
Es dona suport a programes i actuacions que vagin encaminades a:
- Promoure l'autonomia personal i la qualitat de vida al domicili i a la comunitat de les persones grans amb
dependència o fragilitat, o de persones amb discapacitat.
- Fomentar l'acompanyament, suport i autocura de persones cuidadores no professionals o professionals.
- Fomentar la corresponsabilitat en l'àmbit de les cures.
- Afavorir la criança responsiva i les habilitats parentals.
- Impulsar o potenciar xarxes comunitàries en l'àmbit de les cures.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Impacte social del projecte 30

Actuació que inclou la perspectiva de gènere: [10 punts].
Actuació que inclou la perspectiva interseccional, la qual té en compte diferents eixos de
desigualtat i com interactuen entre si: [5 punts].
Més de 15 persones beneficiàries: [5 punts].
Actuació que promou la professionalització de les cures, la creació d¿ocupació i la qualitat
de l¿ocupació en el sector: [5 punts].
Actuació que dona resposta a necessitats socials que s¿han vist afectades per la Covid 19
i que està en funcionament: [5 punts].

Innovació en el producte, servei o model 30

Actuació que incorpora innovació en termes de noves eines, metodologies o solucions
tècniques per a l'atenció centrada en la persona i impacte en la qualitat de vida: [10 punts].
Actuació que incorpora noves solucions tecnològiques en la resposta a necessitats de
cures: [10 punts].
Projecte pilot que no s'hagi dut a terme anteriorment en el municipi: [10 punts].

Innovació en relacions o col·laboracions socials 30

Actuació que incorpora innovació en termes de noves solucions organitzatives o
relacionals a les necessitats de cures: [10 punts].
Actuació que promou el compromís de la comunitat, la participació de la societat civil, i el
treball en xarxa amb entitats privades, socials o veïnals, universitats o centres de recerca:
[5 punts].
Actuació que promou la participació i l'empoderament de persones receptores de cures, i
del seu entorn, i la coproducció de serveis: [5 punts].
Actuació que incorpora la transversalitat interna en el propi ens i/o la col·laboració entre
serveis públics: [5 punts].
Actuació que promou projectes d'iniciativa social i/o d'economia social i solidària i/o
compta pel seu desenvolupament amb entitats/empreses del sector de les cures que
gaudeixen de plans d¿igualtat i protocols d'abordatge i prevenció de l'assetjament sexual,
per raó de sexe, d'orientació sexual i/o d'identitat de gènere: [5 punts].

Qualitat tècnica del projecte 10

Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució: [5
punts].
Projecte que incorpora mecanismes de seguiment i avaluació: [5 punts].

Requisits de concessió:
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Benestar i ciutadania
Finançament de projectes d'innovació social en les cures

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-210, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-210-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

 Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials. Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autnomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
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Benestar i ciutadania
Finançament de projectes d'innovació social en les cures

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Reforç extraordinari del Servei d'Intermediació en deutes hipotecaris
(SIDH)

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel.:934 022 932
o.habitatge@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
32692

Suport econòmic extraordinari als Serveis d'Atenció a la Ciutadania (SAC) associats als punts SIDH
implantats i en funcionament previstos en el marc regulador del Programa SIDH, aprovat per Decret de
Presidència i consultable a
https://comunitatxslh.diba.cat/sites/comunitatxslh.diba.cat/files/programa_i_marc_regulador_sidh_2020.pdf.
El SIDH és un programa transversal del Servei d'Acció Social i l'Oficina d'Habitatge.
Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.
La quantia del suport econòmic es calcula multiplicant l'import pel manteniment d'una estructura de suport
pel coeficient d'actuacions practicades on:
a) L'import per al manteniment d'una estructura de suport s'estableix segons el tram poblacional de l'ens
destinatari on el volum de població es correspon amb la suma de la població de l'ens destinatari, més la
població dels municipis de la seva àrea d'influència (cobertura del SIDH).
b) El coeficient d'actuacions practicades es fixa per a cada ens destinatari en funció de la seva ràtio
d'expedients gestionats per hora setmanal d'atenció del SIDH.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-21.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Compromisos de qualitat:
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Urbanisme i habitatge
Reforç extraordinari del Servei d'Intermediació en deutes hipotecaris
(SIDH)

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Verificar o requerir l'esmena del 80% 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.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge;
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya,  amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig,
del Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Llei 24/2015, del 29
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0000864

Tipus documental Fitxa

Núm. expedient

Títol Annex 1 al dictamen d'aprovació de la inclusió de nous recursos en la
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis
2021-2023, i d'autorització de la despesa que s'hi destinarà

Codi classificació X0202SE24 - Suport als serveis i activitats econòmic

Signatari Acte Data acte

Signatures

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Signa 05/05/2021 15:28

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
7da156039ac79c2775e5

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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