
 
 
 
 
 

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 i modificar l’aplicació pressupostària a càrrec de la qual es va 
autoritzar la despesa del recurs “Retirada de nius de vespa asiàtica (Vespa 

velutina)” (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, va aprovar diverses rectificacions i modificacions en la referida 
convocatòria (AJG 40/21 i AJG 107/21, respectivament). 

 
2. 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. 

 
3. En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, mitjançant 

l’acord núm. 209/21, de 13 de maig de 2021, va aprovar la inclusió de nous 
recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023. 

 
4. Amb posterioritat a aquesta primera actualització, la Gerència de Serveis de 

Salut Pública i Consum, mitjançant informe de 14 de maig de 2021, la Gerència 
de Serveis d’Esports, mitjançant l’informe de 9 de juny de 2021, la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania, mitjançant informe de 29 de juny de 2021, i, la 
Gerència de Serveis d’Educació, mitjançant informe de 8 de juliol de 2021, han 
proposat incloure-hi els nous recursos que s’indiquen en l’acord primer del 
present dictamen. Aquests nous recursos 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. 
 

5. En un altre ordre de coses, amb l’aprovació de la convocatòria es va aprovar la 
despesa econòmica dels recursos econòmics catalogats amb càrrec del 
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pressupost de l’exercici 2021, que, pel que fa al recurs econòmic en règim de 
concessió directa amb concurrència “Retirada de nius de vespa asiàtica (Vespa 
velutina)”, que gestiona l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
adscrita a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, va ser per un import de 
19.260,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50401/17230/46280, 
condicionat a la modificació de crèdit  núm. 8.791 que es va aprovar 
oportunament. Tanmateix, i donat que l’aplicació pressupostària 
G/50401/17230/46280 es correspon amb la denominació “Conveni Fundació 
Bancària “la Caixa” 2018-2020, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor en 
data 9 de juliol de 2021 que consta a l’expedient, es va tramitar una modificació 
de crèdit per crear l’aplicació pressupostària G/50401/17230/46281 amb crèdit 
disponible per vinculació amb l’aplicació pressupostària G/50401/17230/46280. 
Per tot l’anterior, cal modificar l’aplicació pressupostària inicial i donat que no s’ha 
confeccionat l’operació comptable, no procedeix aprovar cap reajustament 
pressupostari. 
 
 

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, modificat per decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril 
de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, per decret de la Presidència 
núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, 
i per decret núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 2021, 
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. 
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Centre 
gestor 

Unitat 
prestadora 

Recurs Classe 
Procediment de 

concessió 
Objecte 

Gerència 
de Serveis 
d'Esports 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

Impuls a l’activitat 
esportiva dels petits 

municipis 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Programes i esdeveniments esportius, 
dels municipis i entitats municipals 
descentralitzades de fins a 10.000 
habitants, circumscrits a àmbits de 
salut, valors, convivència, gènere i 

esport per a tothom. 

Gerència 
de Serveis 
d'Educació 

Gerència de 
Serveis 

d'Educació 

Equipaments 
responsables 2030: 

adquisició de 
materials i 

equipaments per a 
l'estimulació 

sensorial 

Ajut 
econòmic 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Finançament de materials i 
equipaments per a la detecció precoç, 

l'estimulació sensorial i 
desenvolupament integral d’infants a 

les escoles bressol i a les escoles 
d'educació especial municipals.  

Equitat educativa: 
impuls a les 

polítiques i serveis 
comarcals davant la 
crisi social i sanitària 

COVID-19 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Polítiques de suport, compensació i 
reequilibri educatiu per mantenir i 
reforçar la capacitat d’accés als 

serveis educatius, atendre necessitats 
de despesa dels Consells Comarcals i 

contribuir al sosteniment de les 
activitats d'interès públic i social que 

duen a terme les entitats educatives i, 
potenciar polítiques d'acompanyament 

a la població més vulnerable.  

Noves Oportunitats 
Educatives 4.10: 

impuls als itineraris 
educatius de la 
població jove 

Ajut 
econòmic 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Actuacions i projectes de disseny i 
implantació de sistemes d’informació 
per millorar la gestió, la qualitat de la 

informació i una resposta 
personalitzada de recursos i serveis 

sobre l’abandonament escolar 
prematur a escala local; que 
desenvolupin xarxes entre 

professionals dels diferents sectors 
per estructurar i coordinar la seva 

tasca; i que prestin serveis i 
actuacions per generar noves 

oportunitats educatives dels joves. 

Gerència 
de Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Cicle de 

Vida 

Barris i comunitats: 
motors de 

transformació social 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Projectes municipals en àrees 
urbanes complexes (barris) per reduir 

desigualtats socioeconòmiques, 
promoure la convivència inclusiva i un 

entorn urbà cohesionat i saludable 
mitjançant l’enfortiment comunitari, 

l’apoderament del veïnat i el reforç de 
les aliances socials. 
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Centre 
gestor 

Unitat 
prestadora 

Recurs Classe 
Procediment de 

concessió 
Objecte 

Gerència 
de Serveis 

de Salut 
Pública i 
Consum 

Servei Salut 
Pública 

Actuacions 
d’informació i 

manteniment a les 
platges en el context 

de la COVID-19 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Finançament d’actuacions 
d'informació als usuaris de les platges 
i de manteniment dels seus elements, 

d’acord amb els requeriments del 
context actual de crisi sanitària, per 

als municipis amb almenys 800 
metres de platja vigilada. 

 
Segon. APROVAR la inclusió en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als nous recursos inclosos 
en el Catàleg de serveis 2021-2023, recollits 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 nous recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, referits 
en l’acord segon. 
 

Quart. AUTORITZAR la despesa de CINC MILIONS CINC-CENTS TRENTA DOS-
MIL DOS-CENTS EUROS (5.532.200,00  €) 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 concessió directa amb concurrència per import 
de 2.500.000,00 € 
 

 

Unitat 
prestadora 

Número 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable  

Posició 
Aplicació 

pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import per 
bossa de 

vinculació (EUR) 

Gerència de 
Serveis 
d'Educació 
 

2021/0014389 

Condicionada a 
l’aprovació de la 
modificació de 
crèdit número 

14/2021 

 G/80100/32000/76280 1.500.000,00   

Gerència de 
Serveis 
d'Educació 

2021/0014382 
 

2102000369 
 

1 
G/80100/32000/46286 

 
1.000.000,00 
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b) Fons de prestació per import de 3.032.200,00  € 

 

Unitat 
prestadora 

Número 
expedient 

SIGC 
Operació comptable  Posició 

Aplicació 
pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import per 
bossa de 

vinculació (EUR) 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
2021/0010683 2102000371  1 G/80200/34100/46288 270.000,00 

Gerència de 
Serveis 

d'Educació 
2021/0013039 

 
2102000370 

 
1 

 
G/80100/32000/46581 

 
100.000,00   

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 

Cicle de Vida 

2021/0013603 2102000365 1 
 

G/60303/23110/46281 
 

 
2.247.700,00   

 

Servei Salut 
Pública 

2021/0010539 2102000355 1 G/60401/31100/46280 
414.500,00   

 

      

Cinquè. CONDICIONAR la despesa de 1.500.000,00 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/76280 a l’aprovació de la modificació de crèdit 
14/2021 del pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021. 
 
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), i modificat per la Junta de 
Govern per incloure nous recursos el 13 de maig de 2021 (AJG 209/21) per tal 
d’establir la quantia individualitzada de cadascun dels recursos referits en l’acord 
segon del present dictamen, en el sentit següent: 
 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 5: 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs 
Import 2021 

(EUR) 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

 

Equipaments responsables 2030: adquisició de 
materials i equipaments per a l'estimulació sensorial 

1.500.000,00   

Gerència de Serveis 
d'Educació 
 

Noves oportunitats educatives 4.10 impuls als 
itineraris educatius de la població jove 

1.000.000,00 
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Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 6: 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs 
Import 2021 

(EUR) 

Oficina Activitats 
Esportives 

Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis 270.000,00   

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Equitat educativa impuls dels serveis comarcals 
davant la crisi social i sanitària de la COVID-19 

100.000,00   

Servei de 
Convivència, 

Diversitat i Cicle de 
Vida 

Barris i comunitats: motors de transformació 
social 

2.247.700,00   
 

Servei Salut Pública 
Actuacions d’informació i manteniment a les 

platges en el context de la COVID-19 
 

414.500,00   
 

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

Recurs Classe 
Inici 

termini de 
sol·licitud 

Finalització 
del termini 

de 
sol·licitud 

Procediment 
concessió 

Impuls a l’activitat esportiva dels petits 
municipis 

Fons de 
prestació 

-- -- 
Concessió directa 
amb concurrència 

Equipaments responsables 2030: adquisició 
de materials i equipaments per a 

l'estimulació sensorial 

Ajut 
econòmic 

2/8/2021 30/9/2021 
Concessió directa 
amb concurrència 

Equitat educativa: impuls a les polítiques i 
serveis comarcals davant la crisi social i 

sanitària COVID-19 

Fons de 
prestació 

-- -- 
Concessió directa 
amb concurrència 

Noves Oportunitats Educatives 4.10: impuls 
als itineraris educatius de la població jove 

Ajut 
econòmic 

2/8/2021 30/9/2021 
Concessió directa 
amb concurrència 

Barris i comunitats: motors de transformació 
social 

Fons de 
prestació 

-- -- 
Concessió directa 
amb concurrència 

Actuacions d’informació i manteniment a les 
platges en el context de la COVID-19 

Fons de 
prestació 

-- -- 
Concessió directa 
amb concurrència 
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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. MODIFICAR l’acord tercer, apartat b, del dictamen d’aprovació de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, relatiu a l’autorització de la despesa dels recursos econòmics, aprovat per 
acord de la Junta de Govern núm. 13/21, en data 28 de gener de 2021, en el sentit 
següent: 
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On diu: 
 

Unitat prestadora 
Expedient 

SIGC 

Operació 
Comptable 

Posició 
Aplicació per bossa 

de vinculació 
Import 2021 per bossa 

de vinculació (EUR) 

Import 2022 per 
bossa de vinculació 

(EUR) 

Import 
total 

(EUR) 
Observacions 

Gerència de Serveis 
d'Espais Naturals 

2021/0000576 

  

G/50401/17230/46280 19.260,00 0,00 19.260,00 

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit núm. 
8.791 

 
 
Ha de dir: 
 
 

Unitat prestadora 
Expedient 

SIGC 

Operació 
Comptable 

Posició 
Aplicació per bossa 

de vinculació 
Import 2021 per bossa 

de vinculació (EUR) 

Import 2022 per 
bossa de vinculació 

(EUR) 

Import 
total 

(EUR) 
Observacions 

Gerència de Serveis 
d'Espais Naturals 

2021/0000576 
  

G/50401/17230/46281 19.260,00 0,00 19.260,00  
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Novè. PUBLICAR el present acte en el 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 i al Registre de subvencions i ajuts de 
Catalunya (RAISC). 
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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 i de modificació de l'aplicació
pressupostària a càrrec de la qual es va autoritzar la despesa del recurs
"Retirada de nius de vespa asiàtica (Vespa velutina)"

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 i modificar l'aplicació pressupostària a càrrec de la qual es va
autoritzar la despesa del recurs "Retirada de nius de vespa asiàtica (Vespa
velutina)"

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis Ser. Salut Pública
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ger. Serveis d'Espais Naturals
Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum
Ger. Serveis d'Educació
Ger. Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Ser. Convivènc., Divers. i Cicle de Vida

Ref. Interna carmonams@diba.cat

Acte de referència AJG 40/2021
AJG 107/2021
AJG 13/2021
AJG 209/2021

Pàgina 10
Codi Segur de Verificació (CSV): f887242ba9ddbc164338   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. 460. Data sessió: 29/07/2021



Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 21/07/2021, 10:07

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

Proposa 21/07/2021, 13:42

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

22/07/2021, 12:30

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)

24/07/2021, 00:22

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

29/07/2021, 11:34

Documents vinculats
Fitxa(baba212a8afa18414028)

Perfil Signatari Data signatura

21/07/2021, 10:06Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT)Responsable directiu Servei Promotor
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Salut pública
Actuacions d'informació i manteniment a les platges en el context de
la COVID-19

Salut pública

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

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
33159

L'objectiu del recurs és ajudar als municipis del litoral barceloní que tinguin almenys 800 metres de platja
vigilada perquè puguin fer tasques d'informació als usuaris i de manteniment d'elements a les platges,
segons els requeriments imposats pel context de l'actual crisi sanitària.

La situació actual suposa per als municipis enfrontar-se a la mateixa despesa o fins i tot superior, per fer
front a les despeses extraordinàries per la COVID 19, però amb  una reducció important dels ingressos
derivats de la caiguda del turisme. Tot i la reducció de persones que acudeixen a les seves platges, els
serveis de salvament i socorrisme s'han hagut de mantenir, i s'han hagut d'adaptar els serveis d'informació,
vigilància i manteniment dels elements de les platges d'acord amb els requeriments per la prevenció de
l'expansió de la COVID-19

Les actuacions objecte de l'ajut són les següents:
- Servei d'informació o vigilància COVID-19 a les platges i control d'aforament
- Instal·lació de megafonia a les platges
- Petites obres de retirada o manteniment de torres de vigilància fixes de 5 metres
- Retolació i abalisament de les platges

Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments

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 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
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Salut pública
Actuacions d'informació i manteniment a les platges en el context de
la COVID-19

Salut pública

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions d'execució i justificació:
Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la
Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

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 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei 22/1988 de costes. Llei 13/2002 de
turisme de Catalunya; Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en
llocs de bany. Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre,
de salut pública, d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID 19

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Benestar i ciutadania
Barris i comunitats: motors de transformació social

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

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Cicle de Vida
Tel.:934 022 713
s.conviven.participa@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
33145

Suport econòmic per a l'impuls i reforç de projectes municipals en àrees urbanes complexes (barris).
L'objecte del fons és reduir les desigualtats socioeconòmiques, promoure la convivència inclusiva i un
entorn urbà cohesionat i saludable a través de projectes de transformació integral als barris basats en
l'enfortiment comunitari, l'apoderament del veïnat i el reforç de les aliances socials.

Els objectius estratègics d'aquest recurs es circumscriuen a l'impuls de projectes que permetin:
- L'apoderament comunitari.
- La millora objectiva de les condicions de vida de la població
- La igualtat d'oportunitats

Seran destinataris del fons els municipis de la província de més de 65.000 habitants (padró INE 2020) amb
un Índex de Vulnerabilitat Social inferior a 100 (IVSO calculat per al 2020).
Aquest recurs és un dels elements vertebradors del projecte transformador "Barris i comunitats: motors de
transformació social" per actuar en barris amb alta vulnerabilitat econòmica i social, alta diversitat d'origen i
ètnica, elevada densitat, amb entorns urbans degradats o situacions d'infrahabitatge, baixa participació
social i comunitària, alta dificultat d'accés i/o risc de pèrdua d'habitatge, estigma del barri, alta taxa
d'envelliment i/o situacions de pobresa material i energètica.

S'estructura en dues dimensions fonamentals:
- La definició i impuls de figures professionals que treballin específicament en el projecte municipal al barri.
- L'impuls i suport a les accions que es desprenguin del projecte municipal al barri.

El suport es complementarà amb accions formatives, espais d'intercanvi i transferència de coneixement
entre els municipis participants, divulgació de coneixement i aprenentatges en l'àmbit i avaluació dels
projectes.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants

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.

- Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa del projecte transformador "Barris i comunitats: motors de transformació
social".
- Les despeses vinculades a professionals encarregats d'impulsar els projectes s'estableixen en un
mínim de 50.000 euros i un màxim de 90.000 euros, i hauran de referir-se a personal vinculat a les
funcions següents:
- Planificar, coordinar i desplegar els recursos humans, tècnics, econòmics i materials per al
desenvolupament del projecte, així com vetllar pel compliment dels seus objectius i per la interacció amb
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Benestar i ciutadania
Barris i comunitats: motors de transformació social

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

altres plans, programes i actuacions de l'àmbit d'actuació.
- Desplegar executivament el projecte en la seva dimensió territorial i social: dissenyar, programar i
implementar les actuacions a través del foment de la participació social, l'impuls de les relacions veïnals
i la coordinació amb els agents que operen al territori.
- Les despeses de personal podran correspondre als capítols I i II.
- No es poden justificar despeses indirectes.

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

Dades tècniques C4-051, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-051-21.pdf

En fase de justificació caldrà aportar un certificat del secretari/a on consti la relació de professionals
assignats al projecte (nom, cognoms, DNI i categoria professional) que acrediti la seva categoria laboral
i especifiqui si ha estat contractat per capítol I o II.

Altres condicions d'execució i justificació:
1) El projecte objecte de finançament haurà de focalitzar l'atenció en un barri concret (veieu
característiques dels barris objecte d'intervenció en la descripció). La memòria tècnica haurà d'incloure
dades de diagnòstic i context sobre el barri.
2) El projecte ha d'estar planificat i en curs, o bé ser de nova creació amb una proposta d'actuació
estructurada.
3) El projecte ha d'enfocar la intervenció en, com a mínim, un dels àmbits següents:
- Dret als espais de sociabilitat
- Dret a una existència autònoma
- Dret a la igualtat d'oportunitats
4) El projecte haurà d'estar centrat, com a mínim, en un dels entorns d'intervenció definits: espais
públics, equipaments municipals i/o comunitats veïnals.
5) El projecte haurà d'estar estructurat en base a la metodologia següent:
- Mobilització de recursos intensiva i específica
- Impuls de la gestió per projectes
- Espais de treball compartit
- Orientació a la coproducció.
6) Les persones encarregades d'impulsar el projecte hauran de desenvolupar les funcions que es
demanen a la memòria tècnica. Aquest personal pot ser de nova contractació o bé estar integrat a les
plantilles municipals. El personal contractat haurà de tenir categoria mínima de tècnic mig (A2) o
superior (A1) o anàlogues, i amb perfil professional de l'àmbit de la intervenció social i/o de gestió de
polítiques socials en la dimensió de planificació i programació.
7) El fons preveu la subvenció de totes aquelles activitats necessàries per a l'execució del projecte.
8) L'Ajuntament es compromet a:
- Participació del seu personal a les accions formatives i els espais d'intercanvi d'experiències i
coneixement que organitzarà la Diputació de Barcelona.
- Fomentar el coneixement socioterritorial, acadèmic i la divulgació en l'àmbit del projecte.
- Promoure l'avaluació dels projectes implementats.
9) No s'estimaran sol·licituds de pròrroga del període d'execució.

Compromisos de qualitat:
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Benestar i ciutadania
Barris i comunitats: motors de transformació social

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

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 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació;
Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya; Llei 10/2010 de les persones immigrades i retornades a Catalunya; Llei
17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia; Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge; Decret 67/2015, de 5 de maig, per
al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant
les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici; Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència; Llei 12/2007 de serveis socials; Llei 14/2010 de
drets i oportunitats en la infància i l'adolescència; Llei 3/2018 de modificació de la Llei 14/2017 de la
renda garantida de ciutadania; Llei 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; Llei 18/2009,
del 22 d'octubre, de salut pública; Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Equipaments responsables 2030: adquisició de materials i
equipaments per a l'estimulació sensorial

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021

Codi recurs:
33183

Participació en el finançament de materials i equipaments per la detecció precoç, l'estimulació sensorial i
desenvolupament integral d'infants a les escoles bressol i a les escoles d'educació especial municipals.
S'inclouen compres i adquisicions de mobiliari modular, puffs, transformables i elements ergonòmics;
pantalles i dispositius d'informació i comunicació; tauletes, commutadors i dispositius de control de les
instal·lacions; fibres de llum i altres dispositius d'il·luminació; elements electroacústics, tubs de bombolles,
ventiladors, conjunts de boles i altres elements similars adreçats a la inclusió i a l'atenció a la diversitat
educativa.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Ser titular de l'escola o centre educatiu

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 sol·licitud per cada escola o centre educatiu.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 6.
Termini d'execució i justificació:

Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Import màxim d'ajut:
25000

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

Dades tècniques C4-052, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-052-21.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.
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Educació
Equipaments responsables 2030: adquisició de materials i
equipaments per a l'estimulació sensorial

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

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: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'art.84.2.d estableix la
competència dels ens locals per regular i gestionar els equipaments municipals; i en l'àmbit sectorial
educatiu, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art 159.3.b
reconeix la competència dels municipis per organitzar i gestionar els seus centres propis.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Equitat educativa impuls dels serveis comarcals davant la crisi social
i sanitària de la COVID-19

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
33205

Participació en el finançament de polítiques de suport, compensació i reequilibri educatiu per:
1) actuacions encaminades a mantenir i reforçar la capacitat d'accés als serveis educatius, fent viable
l'activitat continuada i la qualitat en aprenentatge durant el transcurs del desescalament, en el temps
d'estiu, en la gestió de nous riscos sanitaris i en el retorn a la nova normalitat.
2) Atendre necessitats de despesa dels consells comarcals i contribuir al sosteniment de les activitats
d'interès públic i social que duen a terme les entitats educatives i,
3) 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.
La dotació del fons es distribuirà de la següent forma:
1. Quantia mínima: s'estableix una quantia mínima individual per ens local beneficiari de 7.500,00 euros. La
dotació destinada per aquest criteri ascendeix a un total de 82.500,00 euros.
2. Criteri poblacional: la quantia restant fins a completar la dotació total del fons es distribuirà de forma
directament proporcional a la població (dades del padró municipal referides a 1 de gener de 2020) de cada
consell comarcal. La quantia individual per cada ens s'obtindrà dividint la població de cada consell
comarcal entre la població total de tots els consells comarcals i multiplicant-la per la quantitat total
destinada a aquest criteri (17.500,00 euros).

Destinataris:
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

Memòria de realització, descarregueu-la a:
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Educació
Equitat educativa impuls dels serveis comarcals davant la crisi social
i sanitària de la COVID-19

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- Import mínim de l'ajut: 7.500 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.
- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser utilitzats per complementar
proporcionalment els ajuts de la resta de consells.

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.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esports
Impuls a l'activitat esportiva dels petits municipis

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
33130

Suport econòmic dirigit a finançar el desenvolupament de programes i esdeveniments esportius, dels
municipis i entitats municipals descentralitzades de fins a 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 de fins a 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, 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: 500 euros
- de 1.001 a 5.000 habitants: 1.000 euros
- de 5.001 a 10.000 habitants: 2.750 euros

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants, entitats municipals descentralitzades.

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-
21.pdf

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

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

Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas,
hauran de ser entitats sense ànim de lucre.
No es consideraran elegibles les subvencions a entitats esportives per al funcionament ordinari de
l'entitat. Tampoc seran elegibles les subvencions a esportistes individuals o col·lectius, les despeses de
proves o campionats adreçats exclusivament a esportistes federats i tampoc l'adquisició d'equipacions
esportives.
S'exclouen també aquells esdeveniments i actes que no incloguin la pràctica d'activitat fisicoesportiva
com, per exemple, nits de l'esport. En el mateix sentit no s'acceptaran despeses d'actes esportius com
ara càterings (àpats que no siguin avituallaments).
S'admetran despeses preparatòries en cas que l'esdeveniment o el programa esportiu no s'hagi pogut
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Esports
Impuls a l'activitat esportiva dels petits municipis

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

realitzar per causa de la pandèmia COVID-19.
Termini d'execució i justificació:

Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; 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,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://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),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://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.
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: 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.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10 impuls als itineraris educatius de
la població jove

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021

Codi recurs:
33216

Participació en el finançament d'actuacions i projectes que abordin el disseny i la implantació de sistemes
d'informació per millorar la gestió, la qualitat de la informació i una resposta personalitzada de recursos i
serveis sobre l'abandonament escolar prematur a escala local; que desenvolupin xarxes entre
professionals per estructurar i coordinar la tasca dels diferents sectors i àmbits professionals que
intervenen o poden intervenir en els itineraris educatius dels joves i al llarg de la vida; i que prestin serveis i
actuacions per contribuir a generar noves oportunitats educatives dels joves i al llarg de la vida mitjançant
l'orientació i l'acompanyament personalitzat.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Població diana 16-24: valoració automàtica a partir de les dades oficials de població.

S'elabora un coeficient poblacional 16-24 que estableix una distribució progressiva on, a major
grandària de població 16-24 de l'ens sol·licitant, major proporció s'obté.

 • Percentatge de seccions censals amb risc de vulnerabilitat: valoració automàtica a partir de les dades
de l'Atles de distribució de renda de les llars del Instituto Nacional de Estadística.

A partir de les dades de l'Atles de distribució de renda de les llars del Instituto Nacional de Estadística,
s'elabora un indicador que estableix una distribució progressiva on, a major percentatge de seccions
censals amb més del 25% de la seva població per sota dels 10.000 euros d'ingressos per unitat de
consum, major proporció s'obté.

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 sol·licitud per ens sol·licitant.

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; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

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:
- C4-001-21. 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
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10 impuls als itineraris educatius de
la població jove

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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 orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6
quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i
a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el
rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19
de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan: a l'art. 15 estableix la competència
de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals; i a
l'art.12 la seva obligació per adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves
amb fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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