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Ciutats i regions digitals
Àrea de Presidència

Estudis de provisió de banda ampla al territori

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Es dóna suport, en col·laboració amb el consorci Localret, a la redacció d'estudis per a la provisió de 
banda ampla al territori en dues modalitats:
- Estudi que permeti definir l'estratègia a mitjà termini per a la millora de l'accés als serveis de 
telecomunicacions en el municipi, que determini les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.
- Estudi de desplegament i connectivitat per a una planificació coherent i ordenada de les 
infraestructures de telecomunicacions, d'acord amb els interessos de connectivitat dels ajuntaments 
(equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament, elements que facilitin la 
implantació de serveis de ciutat intel·ligent, etc.).

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , mancomunitats, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria justificativa de l'objecte de la sol·licitud detallant, si 
escau, la situació dels serveis de telecomunicacions en el 
municipi.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5070

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau d'adequació de l'objecte de la sol·licitud al recurs

● Grau d'impacte en el territori i de complementarietat amb la necessitat de millora dels 
serveis de telecomunicacions a les empreses ubicades als polígons

● Grau de complementarietat amb iniciatives d'altres administracions públiques 
(Generalitat de Catalunya, consells comarcals, etc.)

● Grau de disponibilitat de l'ens sol·licitant per garantir la viabilitat de l'actuació sol·licitada

● Es prioritzaran els ens locals que, a la data de la sol·licitud, formin part del consorci 
Localret

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Comunicació local
Àrea de Presidència

Auditoria de comunicació

Termini de sol·licitud: 

La finalitat del recurs és analitzar la situació comunicativa global dels ajuntaments per disposar de 
dades objectives que permetin implementar noves eines comunicatives o bé prendre decisions que 
permetin optimitzar les ja existents. 
Inclou el diagnòstic dels mitjans de comunicació i dels recursos que s'hi destinen i les propostes de 
millora.

Ajuntaments de municipis entre 20.001 habitants i 5 0.000 habitants
Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gabinet Premsa i 
Comunicació

Tel.: 934 049 412
gb.premsacom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

●

●5028

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau d'implicació de l'equip de govern amb l'objecte del recurs

● Existència d'un referent local que actuï com a interlocutor

● Nombre d'habitants: es prioritzaran les sol·licituds dels municipis amb població inferior a 
30.000 habitants

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 6,5 punts sobre 10 i mai menys de 5.

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

El 100% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos tècnics es realitzaran 
per correu electrònic o via telefònica en un termin i màxim de 5 dies hàbils des de la data de 
finalització del termini de sol·licitud.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 5 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Educació per al desenvolupament (EpD)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport per fomentar accions de sensibilització i EpD que promoguin els valors inherents a la 
cooperació al desenvolupament, el debat i la reflexió sobre les causes de les desigualtats i sobre les 
possibles vies de solució. 
Activitats preferents: exposicions, conferències, cursos i d'altres que tinguin valor afegit o innovador. 
Temes preferents: pau i conflictes internacionals; drets humans a escala internacional; gènere i 
desenvolupament; vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament; 
relacions entre Nord i Sud en tots els àmbits, realitat i propostes de canvi; aproximació a la situació 
sociopolítica i econòmica dels països en desenvolupament; cooperació al desenvolupament.

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al 
Desenvolupament

Tel.: 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat

30.000,00 €

Dades tècniques C1-057, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-057.doc
Per aquelles sol·licituds emmarcades en un Pla de 
sensibilització anual, s'ha d'adjuntar una memòria d'aquest Pla 
amb les accions que se'n derivin.

Una per ens local excepte en el cas de sol·licitud conjunta, en 
les quals l'ens encarregat de gestionar-la podrà presentar una 
sol·licitud més.

Per aquells ens locals de menys de 20.000 habitants, el 
percentatge de cofinançament sobre el cost total de l'actuació 
serà del 30%. Per a la resta d'ens, del 40%. Resten exempts de 
l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants 
i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Formulari segons modalitat d'execució:

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi 
dedicat directament a la realització de les accions. L'import imputable a la Diputació de Barcelona 
no podrà superar el 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, beques, premis, finançament d'estudis 
d'investigació, colònies, estades, accions de captació i/o recollida de fons i de materials, billets 
d'avio; i les relatives al Catàleg d'ofertes d'accions de sensibilització 2014 i 2015.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

45● Coherència dels objectius, les activitats i els resultats de l'actuació amb les prioritats de 
la convocatòria i grau d'innovació

30● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

15● Lideratge de l'ens local en la definició i l'execució de les activitats. Implicació de les àrees 
municipals i d'altres actors del territori

5● Experiència, avaluació i impacte d'accions anteriors

5● Impacte en el territori que serà destinatari de l'actuació, a partir d'una proposta 
d'indicadors objectius



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Educació per al desenvolupament (EpD)

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Dades tècniques C4-025, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-025.pdf
Per aquelles sol·licituds  emmarcades en un Pla de 
sensibilització anual, s'haurà d'adjuntar una memòria del Pla de 
sensibilització 2014.

- Import mínim d'ajut: 2.000 euros.
- No es podran realitzar peticions per aquelles accions que es 
subvencionin per part d'altres àrees de la Diputació de 
Barcelona o de la pròpia Direcció de Relacions Internacionals.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

●

●

Altres condicions: 

5053

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Informes per a la projecció internacional del terri tori

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport per a l'elaboració d'informes relacionats amb la definició, gestió i avaluació d'estratègies de 
projecció internacional amb l'objectiu de reforçar les relacions internacionals dels ens locals. 
S'inclouen les actuacions següents:
- Prediagnosi per a l'elaboració d'una estratègia internacional
- Anàlisi de tendències i bones pràctiques locals en matèria internacional impulsades en l'àmbit 
europeu i internacional que puguin ser de referència per a l'ens local
- Mesures per donar suport a la implementació, el seguiment, l'avaluació i la comunicació de plans de 
projecció internacional
- Espais de millora contínua de l'estratègia internacional dels ens locals.

Ajuntaments
Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció Relacions 
Internacionals

Tel.: 934 022 055
d.relacionsint@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-058, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-058.doc

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5107

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Plans directors de cooperació al desenvolupament

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'elaboració i a l'avaluació de plans directors de cooperació al desenvolupament. El pla 
director de cooperació al desenvolupament ha de definir les orientacions estratègiques, les modalitats 
d'intervenció, les prioritats temàtiques i geogràfiques així com els instruments de gestió de la política 
local i de les accions que desenvoluparan els ajuntaments en la matèria. En el cas de l'avaluació, 
aquest procés ha de permetre mesurar l'eficàcia, l'eficiència i l'impacte de les actuacions així com 
fomentar l'aprenentatge institucional.

Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants
Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al 
Desenvolupament

Tel.: 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat

Compromisos de qualitat

12.000,00 €

Dades tècniques C1-059, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-059.doc

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb 
ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

S'haurà de lliurar una copia del Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament elaborat.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a la contractació d'un/a 
expert/a per a l'elaboració del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

40● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

30● Lideratge polític de l'ens local en la definició i l'execució de les activitats

10● Experiència en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament

20● Implicació de les àrees municipals i d'altres actors del territori

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Plans directors de cooperació al desenvolupament

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

●

●5147

Codi recurs:

unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Projecció internacional del territori

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a actuacions dels ens locals en matèria de projecció internacional amb l'objectiu de reforçar la 
seva capacitat institucional per impulsar una estratègia internacional i per millorar les polítiques 
públiques i el desenvolupament del territori a través de les oportunitats que ofereix l'entorn 
internacional.
Actuacions preferents: aquelles que tinguin una clara vocació internacional, que impliquin la 
mobilització d'actors locals per participar en activitats de caràcter internacional del municipi i/o que 
mobilitzin altres ens locals així com actors internacionals.

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Direcció Relacions 
Internacionals

Tel.: 934 022 055
d.relacionsint@diba.cat

7.000,00 €

Dades tècniques C1-060, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-060.doc

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 30%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de 
fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències 
d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments*, participació en fires sectorials i missions empresarials, 
així com despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o adquisició de béns de 
naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

*El 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a 
desplaçaments internacionals.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

15● Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i 
avaluació, i de claredat expositiva

35● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació, d'acord amb el marc estratègic de territori i, 
en particular, de la seva acció internacional

30● Lideratge de l'ens local en la definició i l'execució de les activitats

20● Implicació de les àrees municipals i desenvolupament de mecanismes de participació de 
la societat civil i dels agents locals



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Projecció internacional del territori

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C4-026, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-026.doc

- Import mínim de l'ajut: 3.000,00 euros.
- No es podran realitzar sol·licituds per aquelles actuacions que 
se subvencionin per part d'altres Àrees de la Diputació de 
Barcelona o per la pròpia Direcció de Relacions Internacionals.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

●

●

Altres condicions: 

5162

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Projectes de cooperació al desenvolupament

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a projectes de cooperació al desenvolupament que impliquin l'establiment o la consolidació de 
relacions estables de treball entre un municipi o més de la demarcació de Barcelona i un municipi o 
més del Sud. 
La finalitat és promoure l'enfortiment institucional dels governs locals del Sud, la cohesió social i la 
millora de la qualitat de vida d'aquests territoris, i reforçar els processos de transformació social i de 
desenvolupament institucional, econòmic i social dels països tercers. 
Els àmbits geogràfics preferents són la Mediterrània sud-occidental i l'Amèrica Llatina. Els àmbits 
temàtics preferents són el desenvolupament del teixit productiu i els serveis bàsics locals.

Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants,  consells comarcals
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al 
Desenvolupament

Tel.: 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat

30.000,00 €

Dades tècniques C1-061, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-061.doc

Una per ens local.

Per als ens de menys de 20.000 habitants i per als projectes 
derivats de la Plataforma Local Med-Marroc, el percentatge de 
cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 
20%. Per a la resta d'ens, del 30%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses de personal tècnic de l'ens sol·licitant 
dedicat al projecte pels  municipis de menys de 20.000hb. En aquest cas, es podra imputar fins un 
màxim del 20% de l'aportació de la Diputació
Capítol 2. A excepció de: Les despeses de personal extern contractat per a la identificació i 
conceptualització del projecte no són elegibles. Excepció: els projectes de municipis de menys de 
20.000hb, els quals podran imputar fins un màxim del 10% de l'aportació de la Diputació
Capítol 4. A excepció de: Com a mínim el 60% de l'aportació de la Diputació de Barcelona s'haurà 
de transferir al municipi del Sud contrapart del projecte. La contrapart podrà justificar despeses 
elegibles de cap. I i cap. II.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

45● Coherència dels objectius, les activitats i els resultats de l'actuació amb les prioritats de 
la convocatòria i amb l'acció de cooperació de l'ajuntament. Capacitat d'innovació, 
sostenibilitat i enfocament de gènere del projecte

20● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

20● Lideratge de l'ens sol·licitant, implicació d'altres àrees municipals i d'altres actors del 
territori així com participació activa de la contrapart local

10● Coherència i impacte de l'estratègia de comunicació. Difusió del projecte i vinculació amb 
les accions de sensibilització del municipi

5● Experiència, avaluació i impacte d'accions anteriors. Impacte en el territori que serà 
destinatari de l'actuació així com en municipis de Barcelona, a partir d'una proposta 
d'indicadors objectius



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Projectes de cooperació al desenvolupament

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Dades tècniques C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-027.doc

- Import mínim d'ajut: 15.000 euros. 
- El projecte ha d'incloure obligatòriament una activitat de 
formació i intercanvi a Barcelona en la matèria de l'actuació. 
- S'exclouen els projectes d'emergència, ajut alimentari i 
reconstrucció.
- Abans de presentar la sol·licitud, s'ha de concertar una reunió 
amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament per elaborar 
la proposta més adequada a les línies de la convocatòria. 
- El suport es formalitzarà mitjançant conveni.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

●

●

Altres condicions: 

5165

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Formació
Àrea de Presidència

Assistència tècnica integral en formació

Termini de sol·licitud: 

Suport integral per facilitar les condicions, els processos i els recursos formatius que afavoreixin el 
desenvolupament de les competències professionals dels empleats públics i repercuteixin en la 
millora organitzativa dels ens locals. Inclou:
- Suport en l'ordenació del funcionament de la formació 
- Assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives
- Acompanyament en la construcció d'itineraris formatius per a col·lectius professionals
- Assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a les necessitats dels 
ens locals, ja siguin presencials o amb suport virtual
- Altres assistències tècniques en matèria de formació.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de 
Formació

Tel.: 934 049 300
ds.formacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

●

●5027

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de compromís de l'equip de govern local

● Grau d'implicació del responsable municipal de recursos humans

La primera presa formal de contacte amb el 90% dels  ens locals es realitzarà en un termini 
màxim de 10 dies hàbils des de la data d'entrada de  la sol·licitud del recurs i mai en més de 20 
dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 20 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte amb correu electrònic en un termini màxim de 3 
dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Formació
Àrea de Presidència

Consultoria en el desenvolupament de projectes form atius

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Suport a projectes impulsats pels ens locals que tinguin per objectiu desenvolupar les competències 
professionals dels seu personal o millorar l'associació de la formació amb l'estratègia organitzativa. 
Inclou:
- Elaboració de plans generals de formació
- Elaboració de programes específics de formació (adreçats a col·lectius determinats, de millora 
organitzativa, etc.)
- Disseny de processos i eines d'avaluació de la formació
- Disseny de la transferència en accions formatives
- Assessorament al voltant de la formació en línia i semipresencial: implantació d'entorns virtuals, 
disseny d'accions formatives en aquests entorns i elaboració de materials.

Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de 
Formació

Tel.: 934 049 300
ds.formacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

No poden accedir a aquest recurs els ajuntaments que hagin 
rebut alguna actuació de consultoria en l'àmbit de la formació 
durant els anys 2013 i 2014.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

●

●

Altres condicions: 

5043

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau d'implicació dels equips de govern i de direcció

● Grau d'estabilitat organitzativa

● Existència d'un projecte de millora organitzativa

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

La primera presa formal de contacte amb el 80% dels  ens locals es realitzarà en un termini 
màxim de 15 dies hàbils des de la data d'entrada de  la sol·licitud del recurs i mai en més de 20 
dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 20 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte amb correu electrònic en un termini màxim de 3 
dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Millora de la gestió pública
Àrea de Presidència

Anàlisi de les competències i els serveis municipal s

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'equip de govern en l'anàlisi dels serveis que presten amb la finalitat d'adaptar-los a les 
possibilitats pressupostàries d'acord amb el context econòmic actual. L'objectiu és analitzar:
- L'ajust del mapa competencial i dels serveis municipals d'acord amb la normativa vigent
- El dimensionament dels efectius assignats als serveis, les formes de gestió i de prestació i els 
recursos que s'hi destinen
- Els costos directes i indirectes associats a la prestació i el desenvolupament de cada servei.

Els resultats de l'anàlisi permetran a l'ens local planificar, prendre decisions i dur a terme mesures 
relatives als serveis que cal prestar.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina de Projectes 
Transversals i de Suport a 
la Gestió

Tel.: 934 049 360
o.ptsg@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d'hisendes locals.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5018

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Nombre d'habitants: es prioritzaran aquells municipis amb una població inferior o igual a 
30.000 habitants

● Antecedents: es prioritzaran aquells municipis que no hagin rebut aquest tipus 
d'assistència l'any 2014

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Millora de la gestió pública
Àrea de Presidència

Gestió estratègica de les plantilles

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

A partir de l'anàlisi de la situació actual de les places, llocs de treball i dels seus ocupants, s'elabora 
un mapa on es fa una relació de tota la informació. La creació d'aquest sistema d'informació permet 
tenir un major coneixement dels recursos humans de l'organització i assolir els objectius següents:
- Millorar la seva gestió
- Obtenir indicadors per a la presa de decisions
- Planificar l'evolució estratègica de la plantilla
- Captar talent intern.
Es detecten i s'analitzen els casos de desajustament entre places, llocs i personal, recollint les 
situacions administratives incoherents i els desajustos, per aconseguir una bona gestió dels recursos 
humans dels quals disposa l'organització.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina de Projectes 
Transversals i de Suport a 
la Gestió

Tel.: 934 049 360
o.ptsg@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5098

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Antecedents: es prioritzaran aquells municipis que no hagin rebut aquest tipus 
d'assistència l'any 2014

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Millora de l'organització dels ens locals
Àrea de Presidència

Millora de processos i optimització de la gestió de  
documents electrònics

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'anàlisi i la millora de processos i de la documentació electrònica amb l'objectiu d'optimitzar i 
simplificar la gestió administrativa per assolir un  grau més elevat d'eficiència, eficàcia i adequació a 
la normativa vigent. Pot incloure:
- Anàlisi i redisseny de set processos amb la capacitació del personal corresponent
- Diagnosi de l'adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) en l'àmbit de l'administració 
electrònica
- Sistematització i acompanyament en la implementació d'eines relacionades amb la gestió 
documental electrònica
- Elaboració de la política de gestió de documents electrònics, de digitalització o d'altres activitats 
amb objectius similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-062, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-062.doc

L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al 
conjunt de recursos corresponents al programa "Millora de 
l'organització dels ens locals". Aquesta limitació no s'aplica als 
projectes en matèria de gestió de documents electrònics.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya;Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Reial 
decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l'Esquema Nacional d'Interpoerabilitat; Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5123

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Antecedents: es prioritzaran aquells municipis que no hagin rebut aquest tipus 
d'assistència els darrers dos anys

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Millora de l'organització dels ens locals
Àrea de Presidència

Oficines d'atenció ciutadana (OAC)

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic a la creació i l'optimització de les oficines d'atenció ciutadana dels municipis amb 
l'objectiu de millorar la qualitat del servei i la relació entre la ciutadania i l'administració. El tipus 
d'assistència s'adaptarà a les necessitats de l'ajuntament i pot incloure:
- Creació d'una nova oficina: disseny i implementació del model d'atenció
- Desenvolupament i millora d'una oficina ja existent: millora del model d'atenció, suport en 
l'elaboració d'un sistema de seguiment i d'avaluació, elaboració d'una carta de serveis o altres 
actuacions similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-063, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-063.doc

L'Ajuntament només podrà presentar una única sol·licitud pel 
conjunt de recursos corresponents al programa "Millora de 
l'organització dels ens locals". Aquesta limitació no s'aplica als 
projectes en matèria de gestió de documents electrònics.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i del procediment administratiu de 
les administracions públiques de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5131

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Grau de continuïtat i estabilitat en l'actuació

● Ordre de registe d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Millora de l'organització dels ens locals
Àrea de Presidència

Planificació, seguiment i avaluació de plans i prog rames 
locals

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic en el disseny i l'anàlisi de l'acció de govern (definició, implementació i impacte) amb 
l'objectiu de millorar l'eficiència, la viabilitat i l'adequació de les polítiques públiques locals. 
El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de cada ens local i pot incloure:
- Suport metodològic en l'elaboració i seguiment de plans de mandat
- Planificació i seguiment de polítiques locals
- Avaluació de polítiques locals concretes
- Altres activitats amb objectius similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants
Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-064, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-064.doc

L'Ajuntament només podrà presentar una única sol·licitud pel 
conjunt de recursos corresponents al programa "Millora de 
l'organització dels ens locals". Aquesta limitació no s'aplica als 
projectes en matèria de gestió de documents electrònics.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5142

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Existència de dades relatives a l'activitat municipal

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Grau de transferibilitat a altres ens

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Millora de l'organització dels ens locals
Àrea de Presidència

Transparència i reutilització de la informació públ ica

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic en matèria de transparència i rendició de comptes, amb l'objectiu de contribuir a 
construir governs locals forts i accessibles a la ciutadania per tal de garantir el coneixement de 
l'actuació municipal, potenciar l'ús de les dades públiques i millorar la confiança i la legitimitat de les 
institucions. El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de cada ens local i pot incloure:
- Diagnosi i millora de la informació municipal en matèria de transparència, accés i reutilització 
d'acord amb el marc legal vigent
- Elaboració de l'inventari de dades reutilitzables o altres activitats amb objectius similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-065, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-065.doc

L'Ajuntament només podrà presentar una única sol·licitud pel 
conjunt de recursos corresponents al programa "Millora de 
l'organització dels ens locals". Aquesta limitació no s'aplica als 
projectes en matèria de gestió de documents electrònics.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada:  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern; Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; Llei 29/2010 
de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; Llei 37/2007 de reutilització de dades 
del sector públic; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú; Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i del procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5212

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Existència de dades relatives a l'activitat municipal

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Assessorament jurídic en la gestió de recursos huma ns

Termini de sol·licitud: 

L'objectiu és assessorar al govern local en els tràmits jurídics necessaris per tal de donar resposta a 
problemàtiques organitzatives derivades del desenvolupament i funcionament dels recursos humans 
dels serveis municipals, ajustant el dimensionament d'aquests serveis a les necessitats reals del 
municipi.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans
Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; Llei 22/2013, de 22 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat del 2014 i altres lleis de pressupostos generals que siguin vigents 
en el marc de cada anualitat.

●

●5023

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Assistència als tribunals i òrgans de selecció

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Es facilita la composició dels òrgans seleccionadors mitjançant la provisió de personal tècnic 
especialitzat en un ventall ampli de disciplines i amb coneixement del món local. L'objectiu és facilitar 
l'acompliment dels requeriments exigits per l'Estatut bàsic de l'empleat públic en relació amb 
l'observança dels principis d'imparcialitat i professionalitat.

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Bases de la convocatòria de selecció de personal objecte de la 
sol·licitud.

Cal que la sol·licitud es presenti com a mínim un mes abans del 
procés selectiu.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; Llei 22/2013, de 22 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat del 2014 i altres lleis de pressupostos generals que siguin vigents 
en el marc de cada anualitat.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5026

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Auditoria de l'administració de personal

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Anàlisi i revisió dels processos duts a terme per l'ens des del punt de vista del compliment de la 
normativa juridicolaboral i de Seguretat Social, i elaboració d'un informe que reflecteixi possibles 
desviacions. L'auditoria se centra en:
- L'afiliació a la Seguretat Social, revisant els circuits d'altes, baixes i variacions
- La contractació de personal, analitzant els tipus de contractes en relació amb el vincle jurídic de 
l'empleat
- La cotització, analitzant l'adequació dels tipus i de les bases de cotització, així com la confecció dels 
butlletins de liquidació
- Les retribucions, analitzant l'adequació de la política retributiva a les estructures salarials vigents.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina de Projectes 
Transversals i de Suport a 
la Gestió

Tel.: 934 049 360
o.ptsg@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel que s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Reial decret legislatiu 
1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la seguretat social.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5029

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Antecedents: es prioritzaran aquells municipis que no hagin rebut aquest tipus 
d'assistència l'any 2014

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Elaboració de la nòmina municipal en entorn web

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Amb l'objectiu de facilitar la gestió del personal laboral dels ajuntaments amb menys població, 
s'ofereix la gestió informatitzada de les nòmines municipals i dels productes i serveis vinculats com 
ara els següents:
- Contractació del personal i cotització
- Gestió de l'IRPF 
- Afiliació i altes i baixes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social mitjançant el sistema 
RED
- Comunicació i seguiment de la incapacitat temporal i dels accidents de treball mitjançant els portals 
web i els procediments electrònics corresponents.

Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans
Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

- Les plantilles de personal han de tenir, com a màxim, 50 
treballadors de valor mitjà en els darrers 12 mesos.
- L'encomana de gestió requereix la signatura d'un conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, 
l'alta o la modificació del fitxer de dades personals referents a 
la gestió de la nòmina municipal davant l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i la signatura de les autoritzacions 
administratives corresponents per actuar davant dels 
organismes competents.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Reial decret legislatiu 
1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la seguretat social.

●

●

Altres condicions: 

5056

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Informes jurídics

Termini de sol·licitud: 

Elaboració de notes informatives, informes o dictàmens jurídics amb l'objectiu d'identificar propostes 
de resolució per a les controvèrsies jurídiques plantejades, atenent les característiques especials de 
l'administració local i les singularitats en l'aplicació del dret laboral i del dret de la funció pública que 
fan necessari un tractament especialitzat de l'assessorament jurídic. S'actuarà d'acord amb la 
tipologia següent:
- Informes que versin sobre materies de les quals s'hagi elaborat un informe amb anterioritat: es faran 
de forma immediata
- Informes que requereixin d'un estudi inicial sense que hi hagi altres antecedents: es duran a terme 
per ordre d'entrada i lletrat assignat.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del  procediment administratiu comú; 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

●

●5106

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Existència d'informes previs fets per la Diputació de Barcelona

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Instrucció d'expedients disciplinaris

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Actuació com a instructors d'expedients disciplinaris incoats pels ajuntaments al seu personal, tant 
funcionari com laboral, posant a la seva disposició un lletrat del Servei d'Assistència en Recursos 
Humans.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans
Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Tres expedients disciplinaris en un període de sis mesos per 
ens local.

- Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 
31/12/15 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent, 
d'acord amb la claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.
- Es requereix una valoració inicial conjunta de la falta i la 
possible prescripció entre els representants de l'ens local i la 
Diputació de Barcelona.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova l'Estatut dels Treballadors.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5110

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Instruments de planificació, gestió i desenvolupame nt de 
recursos humans

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'elaboració de projectes que tinguin com a objectiu l'anàlisi i millora de les estructures 
organitzatives i els instruments de planificació dels recursos humans, d'acord amb la normativa 
actual. El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de cada ens i pot incloure:
- Anàlisi i diagnosi de l'estructura organitzativa i de llocs de treball
- Revisió i actualització dels instruments de planificació i gestió dels recursos humans (plantilla i 
relació de llocs de treball)
- Adequacions singulars
- Disseny de sistemes d'avaluació de l'acompliment i de la carrera professional
- Suport en la gestió dels processos de selecció i de provisió o altres actuacions similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-066, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-066.doc

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; Llei 22/2013, de 22 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat del 2014 i altres lleis de pressupostos generals que siguin vigents 
en el marc de cada anualitat.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5111

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Antecedents: es prioritzaran aquells municipis que no hagin rebut aquest tipus 
d'assistència els darrers dos anys

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Prevenció de riscos laborals

Termini de sol·licitud: 

S'ofereix suport tècnic per facilitar la realització de les actuacions que els ens locals han de garantir 
de conformitat amb la normativa de prevenció laboral.

Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants,  consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals.

●

●5157

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Processos de negociació de les condicions de trebal l

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Direcció, coordinació i prestació d'assistència i de suport jurídic als equips de govern durant els 
processos de negociació col·lectiva amb l'objectiu de facilitar la definició i l'aplicació d'estratègies de 
polítiques de personal.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Màxim de 8 a 10 sessions de negociació presencials o a 
distància per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova l'Estatut dels Treballadors.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5159

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Grau d'adeqüació de la negociació a la normativa vigent

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Representació i defensa davant d'altres institucion s

Termini de sol·licitud: 

L'objectiu és facilitar la representació dels ens locals en les actuacions davant les administracions 
amb competència en matèria laboral i funcionarial.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Llei 30/1992, de 27 d 
enovembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment administratiu de Catalunya.

●

●5188

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

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



Recursos humans
Àrea de Presidència

Representació i defensa en processos judicials

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

L'objectiu és facilitar la defensa, davant dels òrgans jurisdiccionals de l'ordre social i contenciós 
administratiu, en tot tipus de procediment en matèria de recursos humans en què les corporacions 
locals han de comparèixer com a part.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Quatre judicis en un període de sis mesos per ens local.

Es valorarà conjuntament la possiblitat de recurs contra la 
sentència que s'obtingui.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Llei 36/2011, de 10 
d'octubre, reguladora de la jurisdicció social; Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5189

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Cost econòmic dels processos judicials, prioritzant els que tinguin un cost superior a 
5.000 euros

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Antecedents: es prioritzarà la defensa dels processos judicials contra les sancions 
d'expedients disciplinaris en què la Diputació de Barcelona ha fet assistència

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Regulació de la societat de la informació
Àrea de Presidència

Auditories biennals de protecció de dades personals

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Assistència per a la realització de les auditories biennals que permeten l'acompliment de la normativa 
reguladora de la protecció de dades de caràcter personal. En el cas de municipis de fins a  20.000 
habitants i entitats municipals descentralitzades, l'assistència consistirà a dur a terme l'auditoria. Per 
a la resta de municipis, es donarà suport a la direcció de les tasques que se'n derivin (definició 
d'objectius, contractació, seguiment, etc).

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal; Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5030

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Existència d'inventari de fitxers inscrit al registre de l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT) o a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

● Existència de responsable per a la protecció de dades i de document de seguretat

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Regulació de la societat de la informació
Àrea de Presidència

Plans especials d'auditoria per a la protecció de d ades 
personals

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

S'ofereix suport tècnic a aquells ens locals que els hagi estat requerit per una autoritat de regulació la 
realització d'una auditoria sobre el nivell de protecció de les dades de caràcter personal.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal; Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5150

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Sistema d'informació del padró d'habitants
Àrea de Presidència

Gestió del padró d'habitants

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

La Diputació de Barcelona duu a terme la gestió informatitzada del padró d'habitants dels municipis 
que ho sol·liciten i assumeix la relació i els intercanvis amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el marc d'aquest recurs, es faciliten les eines i la infraestructura necessàries per gestionar el padró 
de manera informatitzada.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal
Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

L'encomana de gestió requereix de la signatura d'un conveni 
entre l'ens local i la Diputació de Barcelona i requerirà l'alta o 
modificació del fitxer de dades personals referent al Padró 
Municipal d'Habitants a l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de les bases de règim local en relació amb el padró municipal.

●

●

Altres condicions: 

5096

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants: amb prioritat dels municipis amb menor població

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues i telefòniques en el termini màxim de 2 
dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 7 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 7 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Sistemes d'informació municipals
Àrea de Presidència

Diagnosi i elaboració de plans directors TIC

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport als ajuntaments en la diagnosi de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) i en l'elaboració de plans directors TIC amb l'objectiu de millorar l'eficiència interna.
L'estudi té dos nivells possibles: 
- Inventari dels recursos TIC disponibles i dels projectes i iniciatives en curs, i anàlisi del model 
organitzacional de treball
- Elaboració de plans directors a mitjà termini orientats a assolir els objectius estratègics de 
l'ajuntament.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria amb explicació dels recursos i l'organització actual de 
l'àmbit tecnològic.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics; Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5049

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Nombre d'habitants: es prioritzaran aquells ajuntaments de muncipis amb població 
inferior a 1.000 habitants

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Sistemes d'informació municipals
Àrea de Presidència

Integració dels sistemes d'informació locals amb se rveis 
supramunicipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a la integració dels sistemes d'informació locals amb solucions prestades per la Diputació de 
Barcelona, els consells comarcals, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, etc., amb 
l'objectiu de millorar-ne l'eficiència i afavorir-ne la interoperabilitat.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

16.000,00 €

Document am detall de l'objecte del projecte, la solució tècnica, 
el pressupost, la planificació d'execució i l'impacte previst en la 
ciutadania i el teixit empresarial. Cal destacar la possibilitat de 
generalització de la solució si existeix.

Una única sol·licitud per ens local.

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a: 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-002.pdf

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

60● Grau de viabilitat del projecte en termes de concepció, qualitat tècnica, eficiència i 
planificació de l'execució

20● Grau de justificació de l'impacte en la població i en el teixit empresarial

20● Grau de transferibilitat de la solució a altres entitats

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Sistemes d'informació municipals
Àrea de Presidència

Integració dels sistemes d'informació locals amb se rveis 
supramunicipals

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics; Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'us dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

●

●5114

Codi recurs:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Sistemes d'informació municipals
Àrea de Presidència

Presència institucional a Internet

Termini de sol·licitud: 

Servei de suport, implantació i manteniment de portals corporatius, eines relacionades i multicanalitat, 
per millorar l'eficiència en la prestació de serveis a la ciutadania i assegurar-ne el compliment legal. El 
servei comprèn les activitats següents:
- Anàlisi i elaboració amb el personal tècnic del dossier de continguts del portal
- Identificació dels mòduls necessaris de publicació i tramitació (seu electrònica, perfil de contractant, 
tauler, etc.)
- Activació i posada en marxa del portal
- Manteniment de la solució i adaptació a la legalitat vigent en cada moment.
La solució integrarà les eines que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya posa a disposició 
dels ens locals.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics; Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

●

●5155

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Nombre d'habitants: es prioritzaran els ajuntaments de municipis amb població inferior a 
1.000 habitants

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.
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