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Dones i LGTBI
Abordatge integral de les violències masclistes

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel.:934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat

Codi recurs:
20372

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

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

Entre d'altres, l'objecte de les actuacions susceptibles de finançament són:
- Ampliar la cobertura i acompanyament adequat per donar suport psicològic a dones que estan vivint
situacions de violències masclistes i a les seves filles i fills.
- Oferir hores del servei d'atenció psicològic a filles i fills en situació de violències masclistes.
- Ampliar la cobertura i acompanyament adequat per donar suport jurídic a dones que estan vivint
situacions de violències masclistes.
- Atendre i acompanyar en situacions d'urgència i fer front a les despeses ocasionades pels serveis
residencials d'acolliment per a dones que viuen situacions de violències masclistes i per a les seves filles i
fills.
- Fer front a altres despeses extraordinàries no contemplades com a despeses ordinàries dels serveis
d'informació i atenció a les dones en casos de violència masclista.
- Creació i/o desenvolupament d'una campanya de sensibilització amb material específic per al bon tracte i
reconeixement de drets a cuidadores i regularització en condicions del sector.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
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https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-053, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-053-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Import mínim de concessió: 3.000 euros

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei
11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i
Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les
dones a erradicar la violència masclista

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis bàsics d'atenció social
Accions de millora contínua als serveis socials bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20001

Suport tècnic i acompanyament a la implementació d'accions de millora contínua als serveis socials bàsics.
Poden fer referència tant al servei bàsic d'atenció social com al Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD).
Accions:
1. Suport a la millora de la qualitat del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD). Inclou assessoraments per
avançar en un model de provisió centrat en la persona i la seva autonomia, des de l'acollida, el contracte
assistencial i la prestació del servei fins a la finalització del servei.
2. Suport a la confecció de la cartera de serveis socials bàsics (SSB). Inclou la identificació, anàlisi i
comunicació del conjunt de serveis que s'ofereixen a la ciutadania.
3. Suport a la millora de criteris de registre al sistema d'informació dels serveis socials (Hèstia) mitjançant
sessions participatives amb l'equip de l'àrea bàsica. En aquests sessions, que es realitzen a dependències
municipals amb conexxió a internet, s'identifiquen els processos clau d'atenció social i s'acorden els criteris
de registre.  L'elaboració del manual/guia on es recullin els acords de registre de l'ABSS va a càrrec de
l'ens peticionari cosa que implica designar un responsable per a l'elaboració.

Els objectiu del recurs són:
- Aportar coneixement i models d'actuació en els àmbits d'actuació proposats.
- Establir una metodologia de treball per a la millora contínua de l'organització.
- Millorar l'eficàcia i l'eficiència en la prestació del servei amb equitat per a la ciutadania.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de viabilitat de l'actuació 50

. Existència d'una figura que assumeixi la coordinació/ direcció de l'acció de millora

. Existència d'un/a professional amb dedicació per a l'elaboració del projecte

. Existència d'un/a professional amb dedicació per al seguiment del projecte.

En cas de disposar dels 3 criteris: [50 punts]
2 criteris: [20 punts]
1 criteri: [10 punts]
0 punts si no acompleix cap dels 3

Existència d'antecedents 25

Existència d'antecedents de suport rebut o de recursos atorgats en anys anteriors:
No han rebut cap suport dins els 3 anys anteriors o més [25 punts]
No han rebut cap suport dins els 2 anys anteriors: [15 punts]
No han rebut cap suport dins l'any anterior: [5 punts]

Nombre d'habitants de l'ens amb preferència als de major població 25

- De 20.000 habitants o més: [25 punts].
- De 15.001 a 19.999 habitants: [15 punts].
- De 5.001 a 14.999 habitants: [10 punts].

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-014, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-014-20.pdf
Resum de treballs o documentació interna, si s'en disposa, relacionada amb: Diagnosi d'organització de
serveis socials  bàsics o del servei d'ajuda domiciliària / Manual de gestió de processos desl serveis
socials bàsics i/o del servei d'ajuda domiciliària/ Pla de serveis socials. (Només en el cas que no s'hagin
realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona).

Nombre màxim de sol·licituds:
Una entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als
serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SAD: TASSAD i Espais
d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.

Altres condicions:
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- L'acció 'Suport a la millora de criteris de registre al sistema d'informació dels SSB-Hèstia' i l'accció
"Suport a la millora de la qualitat del servei d'ajuda domiciliària" s'adrecen exclusivament a les àrees
bàsiques de serveis socials.
- En el cas de la cartera de serveis cal disposar d'una diagnosi organitzativa o mapa de processos dels
serveis socials bàsics.

Compromisos de qualitat:

El 100% de les assistències s'han d'iniciar en un termini màxim de 4 mesos des de la seva
comunicació d'aprovació al PMT.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència;
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 prorrogat
per Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i
joves

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20009

Oferta específica adreçada a professionals dels ens locals que intervenen amb adolescents i joves amb
l'objectiu de millorar la seva capacitació en matèria de drogues i de tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC). També s'ofereixen sessions educatives adreçades a famílies per promoure el bon ús de
les TIC.

El tipus d'actuacions que s'ofereixen son:
- Capacitació tècnica a professionals municipals en prevenció i detecció de l'ús problemàtic de pantalles en
adolescents i joves (2 sessions  de 4 hores)
- Capacitació tècnica a professionals municipals en matèria de drogodependències en adolescents i joves
(2 sessions de 4 hores)
- Tallers per a famílies d'habilitats educatives en el bon ús de les TIC  (2 sessions de 2 hores).
En les tres tipologies d'actuacions s'ha de garantir un grup mínim de 10 participants.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 50

- Si existeix un pla o programa local vigent vinculat a aquest àmbit: [50 punts].
- Si es tracta d'una actuació puntual: [30 punts].

Existència d'antecedents 40

- Si l'ens local no ha rebut el subproducte específic en els darrers 2 anys: [40 punts].
- Si l'ens local ha rebut el subproducte específic en els darrers 2 anys: [10 punts].

Grau de cobertura territorial 10

- Si els beneficiaris són 5 o més ajuntaments:[10 punts].
- Si els beneficiaris són menys de 5 ajuntaments: [5 punts].

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-015, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-015-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Altres condicions:
- Compromís de l'ens local de constituir un grup mínim de 10 participants (professionals, pares/mares).
- També adreçat a agrupacions de municipis.
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drogodependències
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Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei  12/2007 d'11 d'0ctubre de serveis soials

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Igualtat de gènere

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convivència, diversitat i drets civils
Anàlisi de la viabilitat de la creació d'un servei de mediació
ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 19/08/2020

Codi recurs:
20019

La Diputació de Barcelona a través del Programa per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació
ciutadana presta suport econòmic a ajuntaments i consells comarcals de la província per a la creació i
sosteniment dels serveis de mediació ciutadana. Amb aquest Programa es pretén fer accessible a la
ciutadania la mediació en conflictes de convivència als municipis de la demarcació.

Els ens locals que no estiguin incorporats a aquest programa i sol·licitin la seva admissió, hauran de
disposar d'un informe d'idoneïtat en el que es faci constar la viabilitat i sostenibilitat per a la creació d'un
Servei de mediació ciutadana.

S'ofereix suport tècnic per:
-  Assessorar als ens locals en la viabilitat i oportunitat de crear un servei de mediació ciutadana.
-  Donar suport en la definició d'un servei de mediació adequat a les necessitats i la realitat del
municipi o comarca.
-  Acompanyar l'ens local, durant la primera etapa de posada en marxa del servei, en el cas que
l'informe sigui favorable i l'ens local s'incorpori al Programa de mediació ciutadana.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència dels de major població 50

Grau de viabilitat de l'actuació 30

Transversalitat i treball en xarxa 20

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

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-036, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-036-20.pdf

Altres condicions:
- Adreçat a ajuntaments amb més de 10.000 habitants i consells comarcals.
- Excepcionalment s'estudiarà la viabilitat de desenvolupar projectes en ajuntaments amb població
inferior si l'estructura organitzativa i característiques de l'ens local ho justifiquen.

Compromisos de qualitat:
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Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència
professional del personal que l'ha assistit 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.
Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs
prestat a les seves necessitats 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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: - 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 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
- Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22
de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis Socials d'Atenció Domiciliària
Arranjament d'habitatges

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20027

La finalitat del programa és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les
persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene,
habitabilitat i eficiència energètica mínimes.
S'adreça a persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o amb
insuficiència de recursos econòmics; a persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra
persona gran; i a persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat
física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible
certificació del grau de discapacitat).

Mitjançant aquest ajut econòmic es financen petites reformes d'adaptació funcional als habitatges i la
instal·lació d'ajudes tècniques, que poden ser:
- En banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal
- En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús
- De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en zones de trànsit
- Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Percentatge de persones majors de 65 anys de l'ens, amb preferència pels que tinguin un
major nombre

60

- Si tenen un percentatge igual o superior a la mitjana de la demarcació de Barcelona: [60
punts].
- Si tenen un percentatge inferior a la mitjana de la demarcació de Barcelona: [30 punts].
Font de les dades: IDESCAT

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin més població 40

- Municipis amb 20.000 habitants o més: [40 punts].
- Municipis amb menys de 20.000 habitants: [20 punts].

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Nombre màxim de sol·licituds:

Una per ens local.
Altres condicions:

- La Diputació de Barcelona finança el 100% del cost dels arranjaments. L'import mitjà per arranjament
s'estima en 2.100 euros.
- A la sol·licitud cal fer constar, en funció del nombre d'arranjaments a realitzar, l'import sol·licitat.
- El pressupost destinat al programa serà d'1.800.000 euros que es distribuiran entre totes les sol·licituds
en funció de l'aplicació dels criteris de valoració. L'import mínim a concedir serà de 2.100 euros.
- La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions d'execució que es troben descrites a:
https://www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Subvencions directes a les persones beneficiàries
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Serveis Socials d'Atenció Domiciliària
Arranjament d'habitatges

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Les despeses elegibles seran les directament relacionades amb l'activitat d'execució dels arranjaments:
despeses de personal propi, compra de materials, les derivades de la contractació d'empreses externes
per a l'execució de les obres i/o la gestió del programa, i les transferències a ens instrumental. Es
podran justificar tants arranjaments com s'hagin pogut executar amb la subvenció concedida, sempre
que acompleixin amb les condicions d'execució i tenint en compte l'import mitjà estimat.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- Els ens locals són responsables de l'execució dels arranjaments, que comptaran amb l'assistència i el
suport d'una Direcció Facultativa que es posa a llur disposició. La Direcció Facultativa s'encarregarà
d'emetre l'informe de prescripció (amb el detall dels treballs a realitzar) i l'informe de validació i
comprovació final.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Salut i benestar

Energia neta i assequible

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis Socials d'Atenció Domiciliària
Arranjament d'habitatges

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i
diversitat sexual, afectiva i de gènere

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel.:934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 30/09/2020

Codi recurs:
20028

Assessorament i acompanyament tècnic amb l'objectiu de donar suport a actuacions municipals tant en la
seva fase de disseny i preparació, com en la d'implementació o en la d'avaluació, que meritin un tractament
especialitzat. Poden ser sobre els temes següents:
- Processos de planificació i viabilitat de plans i projectes
- Millores en el disseny i elaboració d'actuacions transversals i/o interseccionals
-  Recomanacions i línies estratègiques per a plans operatius
-
Altres.
Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Cal que l'ens local aporti la informació necessària per realitzar l'assessorament (formulari de dades
tècniques associat)

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-037, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-037-20.pdf
Els ens locals aportaran informació addicional per a una millor i més adequada comprensió de la
sol·licitud quan sigui necessària

Altres condicions:
- Per a realitzar la sol.licitud es requereix de l'anàlisi prèvia del tema a tractar per part del servei gestor
qui avaluarà la seva adequació al recurs ofertat. Es recomana contacte previ  per correu electrònic a
l'Oficina de les Dones i LGTBI (o.doneslgtbi@diba.cat).
- En el camp "Actuació" de la sol.licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència tècnica
sol.licitada d'acord amb la descripció del recurs.
- En el camp "Observacions" de la sol.licitud electrònica, especifiqueu la motivació de la sol.licitud.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: 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 orgànica 1/2004, de
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Dones i LGTBI
Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i
diversitat sexual, afectiva i de gènere

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24
d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Inclusió social i lluita contra la pobresa
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20036

Servei d'acompanyament a les llars amb dificultats per fer front al pagament dels subministraments bàsics
d'energia, amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència energètica i reduir-ne els consums i les despeses. Les
llars han d'estar derivades pels serveis socials corresponents.
Aquest recurs s'ofereix conjuntament per part del Servei d'Acció Social, l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat i l'Oficina d'Habitatge.
Actuacions principals:
- Auditories energètiques i diagnòstic social a la llar
- Instal·lació d'elements de baix cost d'eficiència energètica
- Suport als tràmits per sol·licitar canvis tarifaris
- Formació de les persones usuàries en hàbits de consum eficients.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 50

- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb una dedicació al projecte de 30 hores mensuals o
més: [50 punts].
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb dedicació al projecte entre 20 i 29 hores
mensuals: [35 punts].
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb dedicació al projecte entre 5 i 19 hores mensuals:
[15 punts].
- Si no disposa de tècnic/a municipal dedicat total o parcialment al projecte: [0 punts].

Grau de transversalitat 50

- El projecte es desenvoluparà amb la participació de les Àrees de Serveis Socials,
Habitatge i Medi Ambient de l'ens local.
- Si es compleix amb totes 3: [50 punts].
- Si es compleix amb 2 de les àrees: [30 punts].
- Si solament ho desenvolupa 1 àrea: [10 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-016, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-016-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Altres condicions:
- No haver sol·licitat el recurs a la convocatòria del Catàleg XGL 2019.
- La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de concertació que podeu trobar a
https://www.diba.cat/web/benestar/auditories.
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Inclusió social i lluita contra la pobresa
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11
d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Energia neta i assequible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Avaluacions de plans d'igualtat de gènere

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel.:934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20041

Formació i acompanyament, presencial i en línia, de personal tècnic municipal per a l'elaboració de
l'avaluació de plans d'igualtat de gènere (ciutadania o interns). Es concreta en una formació presencial de
16 hores i de 100 hores d'assessorament en línia que permet a les persones participants adquirir les
capacitats necessàries per a l'elaboració del document. El recurs es complementa amb sessions
participatives (ciutadania i/o perfils tècnics).
Al final del procés el personal tècnic haurà pogut redactar el document d'avaluació del pla corresponent al
seu ens local.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció i planificació 60

- Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació
sol·licitada, màxim [30 punts].
- Instruments de recollida de dades per al seguiment /avaluació i grau d'implicació d'altres
agents (ens locals, ciutadania, entitats...) en l'actuació, màxim [30 punts].

Dotació de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació 40

- Dedicació personal tècnic, màxim [40 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-038, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-038-20.pdf
Cal adjuntar el Pla d'igualtat de gènere de ciutadania, o l'intern, i els documents de recollida i de
seguiment de dades i indicadors que es tinguin fets

Altres condicions:
En cas d'avaluació de pla intern, es requereix també l'assistència de la tècnica de recursos humans.

Condicions d'execució i justificació
Altres condicions d'execució i justificació:

Document final d'avaluació.
Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
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Dones i LGTBI
Avaluacions de plans d'igualtat de gènere

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: 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 orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24
d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Avaluació de xarxes locals d'infància i adolescència

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20039

Suport tècnic per a l'avaluació del funcionament de xarxes locals d'infància i adolescència liderades des
dels serveis socials. La finalitat del recurs és la redacció d'un informe on es descriguin:
- Els efectes positius que s'han aconseguit amb la xarxa pel que fa a la forma de treballar al territori.
- La vinculació dels efectes amb els mecanismes que els han pogut motivar.
- Les propostes de millora per activar més mecanismes destinats a aconseguir nous (o més potents)
efectes positius de la xarxa al territori.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 50

L'ens disposa d'una xarxa local d'infància i adolescència que realitza convocatòries
(plenaris o comissions de treball):
- 3 cops l'any o més: [50 punts].
- 2 cops l'any: [30 punts].
- un cop l'any: [10 punts].

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 30

A part de disposar d'una xarxa en funcionament, l'ens disposa dels següents recursos:
d'un tècnic/a referent amb suficient dedicació, documentació tècnica elaborada
anteriorment, altres recursos adients per desenvolupar el projecte.
A part de disposar d'una xarxa en funcionament, l'ens disposa de:
- tots els recursos esmentats: [30 punts].
- només de dos recursos dels esmentats: [20 punts].
- només d'un dels recursos esmentats: [10 punts].
- l'ens no disposa de cap dels recursos esmentats: [0 punts].

Grau de transversalitat 20

Hi participen:
- 5 o més agents de diferents departaments municipals: [20 punts].
- entre 3 i 4 agents de diferents departaments municipals: [15 punts].
- menys de 3 agents de diferents departaments municipals: [5 punts].

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-017, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-017-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de
Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia
maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Altres condicions:
La xarxa d'infància i adolescència ha de ser liderada pels serveis socials bàsics.
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Avaluació de xarxes locals d'infància i adolescència

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 14/2010 de 27 de
maig dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Participació ciutadana
Banc de recursos per a la participació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea de Presidència

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i
Participació
Tel.:934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 18/06/2020

Codi recurs:
20042

Recursos per a la sensibilització, enfortiment i capacitació en l'àmbit de la participació ciutadana adreçats
al teixit associatiu i a la ciutadana en general.

Es concreta en tallers d'una durada no superior a 4 hores en algun dels següents àmbits:
- Legislació i gestió
- Comunicació
- Participació interna
- Innovació.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens local amb priorització dels municipis amb menys població 100

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-192, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-192-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local. Els consells comarcals i entitats supramunicipals en podran sol·licitar fins a un màxim
de 4.

Altres condicions:
Els ajuntaments de municipis de menys de 5.000 habitants hauran de fer la sol·licitud a través del seu
Consell comarcal.

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 70 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 70 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació
ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015,
del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
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Participació ciutadana
Banc de recursos per a la participació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea de Presidència

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Ciutats amigues amb les persones grans

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20054

El programa "Ciutats amigues amb les persones grans", impulsat per l'Organització Mundial de la Salut
(OMS), proporciona criteris emmarcats en el paradigma de l'envelliment actiu per promoure la inclusió i la
participació de les persones grans en tots els àmbits de la vida comunitària. A la pràctica, implica que la
ciutat adapta les seves estructures i serveis perquè siguin accessibles i inclusius per a les persones grans,
reconeixent les seves necessitats i capacitats diverses.

El Programa inclou tres tipus d'actuacions:
- Suport a l'elaboració de la diagnosi i del pla d'acció del projecte "Ciutats amigues amb les persones
grans".
- Suport a la implementació del pla d'acció del projecte  "Ciutats amigues amb les persones grans" (espais
de millora).
- Suport a l'avaluació del projecte  "Ciutats amigues amb les persones grans".

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud 20

- Tots els elements de la proposta estan abordats amb solvència i coherència: [20 punts].
- Definida amb algunes limitacions:[15 punts].
- Baixa definció i/o incoherència: [10 punts].
- Proposta incompleta i/o incoherent: [0 punts].

Grau de consolidació del treball en xarxa 20

- Identificació d'objectius i accions comuns dels actors / col·laboració en programes i
projectes: [20 punts].
- Identificació d'actors amb una relació estable i activa amb el projecte: [15 punts].
- Identificació nominal d'actors presents o previstos per a  desenvolupar el projecte: [10
punts].
- No s'identifiquen els actors implicats en el projecte: [0 punts].

Grau de definició i/o desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 20

- Bona qualitat i definició dels mecanismes de seguiment i avaluació del projecte: [20
punts].
- Mecanismes acceptables de seguiment i avaluació: [15 punts].
- Feble desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació: [10 punts].
- No s'ha definit / establert cap mecanisme de seguiment i avaluació: [0 punts].

Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació 20

- Més de 40 h mensuals dedicades al projecte: [20 punts].
- Entre 25 i 40 h mensuals dedicades al projecte: [15 punts].
- Entre 15 i 24 h mensuals dedicades al projecte: [10 punts].
- Menys de 15 h mensuals dedicades al projecte: [5 punts].

Situació sociodemogràfica: índex d'envelliment i sobreenvelliment de la població 20

- Índex igual o superior al 18%: [20 punts].
- Índex entre 15% i 17%: [15 punts].
- Índex entre 11% i 14%: [10 punts].
- Índex inferior al 10%: [5 punts].

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Ciutats amigues amb les persones grans

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Documentació que s'ha d'annexar:
Dades tècniques C1-018, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-018-20.pdf
Per tal de formar part del Programa "Ciutats Amigues amb les persones grans" caldrà adjuntar el
document de sol·licitud d'adhesió a la xarxa (OMS):
http://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/es/

Nombre màxim de sol·licituds:
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de
Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia
maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Altres condicions:
- Per sol·licitar el Suport a la implementació del pla d'acció s'ha d'haver realitzat prèviament la diagnosi i
el pla d'acció, que han d'estar actualitzats com a màxim 2 anys abans, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud en
cas que no s'hagi fet amb el suport de la Diputació de Barcelona.
- Per sol·licitar l'avaluació s'ha de tenir el projecte finalitzat i amb un mínim de 2 anys d'implementació, i
s'ha d'adjuntar a la sol·licitud en cas que no s'hagi fet amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Energia neta i assequible

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

Pàgina 27 de 129

https://www.diba.cat/web/ods/educacio-de-qualitat
https://www.diba.cat/web/ods/igualtat-de-genere
https://www.diba.cat/web/ods/energia-neta-i-assequible


Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Ciutats amigues amb les persones grans

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis bàsics d'atenció social
Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials
bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20067

La gestió per processos en els serveis socials bàsics (SSB) permet incorporar una metodologia de millora
de la gestió i de la qualitat del servei, garantint l'equitat envers la ciutadania i l'adopció de criteris
professionals compartits. El suport inclou:
-  La diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsics (SSB) en la que s'analitzen aspectes
com l'estructura organitzativa i funcional, el model de gestió i intervenció o la cartera de serveis,  amb
l'objectiu d'identificar les oportunitats i propostes de millora.
- Elaboració del manual de processos dels serveis socials bàsics mitjançant:
-  La identificació i definició dels processos clau (recepció, primera acollida  i intervenció) i dels
principals subprocessos, com per exemple el diagnòstic social, el pla d'intervenció, l'avaluació i el
tancament i  els vinculats a les prestacions i serveis (ex. SAD).
- L'acompanyament per a la millora i la implementació dels processos definits.

Es concreta en tres subproductes:
1. Diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsics.
2. Suport a la identificació i definició dels processos, procediments i instruments tècnics.
3. Suport al disseny i implementació dels processos, procediments i instruments tècnics.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'antecedents 50

- Ens locals que hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [50 punts].
- Ens locals que no hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [0 punts].

Nombre d'habitants de l'ens amb preferència els de major població 25

- De 40.000 habitants o més: [25 punts].
- De 20.000 habitants a 39.999: [20 punts].
- De 10.000 a 19.999 habitants:[15 punts].
- De 5.000 a 9.999 habitants: [10 punts].

Grau de viabilitat de l'actuació 25

Existència de la figura cap/coordinador-a/responsable del seguiment de projecte.
Implicació i disponibilitat per elaborar les tasques del projecte per part de l'equip de
professionals participants
Disponibilitat per a realitzar sessions de treball quinzenal.
En cas de disposar dels 3 criteris: 25 punts;
2 criteris: 10 punts;
1 criteri: 5 punts.
0 punts si no acompleix cap dels 3.

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-019, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-019-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Un entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als
serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SAD: TASSAD i Espais
d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.

Altres condicions:
En el cas dels subproductes "Suport a la identificació i definició dels processos, procediments i
instruments tècnics" i "Suport al disseny i implementació dels processos, procediments i instruments
tècnics" cal ser Ens titulars d'àrees bàsiques de serveis socials (ajuntaments, consells comarcals,
mancomunitats, etc.).
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Serveis bàsics d'atenció social
Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials
bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 4 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència;
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Dinamització de les persones grans

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20073

La finalitat del programa és promoure l'envelliment actiu i l'apoderament de les persones grans que viuen
en petits municipis. El programa consisteix en la planificació i desenvolupament d'activitats que fomentin el
temps de lleure actiu, els espais de trobada i participació, l'associacionisme, les relacions
intergeneracionals i d'altres adreçades a combatre l'aïllament i la solitud de les persones grans.
L'ajut econòmic s'adreça a municipis de fins a 5.000 habitants, constituïts com agrupació (mínim 2
municipis) per la prestació del servei de dinamització de les persones grans. L'ajut s'atorga al municipi que
actua en representació dels altres municipis agrupats. Les entitats supramunicipals podran ser
destinatàries dels ajuts quan declarin que presten directament el servei de dinamització a municipis del seu
àmbit d'actuació de fins a 5.000 habitants. En aquest cas, es considerarà que actua en representació de
l'agrupació de municipis constituïda a l'efecte.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis
locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'antecedents 60

S'han realitzat activitats de dinamització de les persones grans:
- en els darrers 2 anys: [60 punts].
- en el darrer any: [30 punts].
- no s'han realitzat mai projectes ni activitats de dinamització de persones grans: [0 punts].

Grau de qualitat tècnica de la demanda, en termes de concepció, planificació i execució, i
claredat expositiva

40

- 40 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i s'ajusten
plenament a les característiques del recurs ofert.
- 20 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb
algunes deficiències  i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert
-10 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents en relació
amb les característiques del recurs ofert.
- 0 punts:  Els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o no
s'ajusten a les característiques del recurs ofert.

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-020, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-020-20.pdf
S'ha de presentar la diligència del Secretari/ària acreditativa de la constitució de l'agrupació per prestar
conjuntament el servei de dinamització.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per agrupació de municipis (mínim 2 municipis per agrupació).

Altres condicions:
- La Diputació de Barcelona finançarà fins el 50% del cost del programa.
- En la sol·licitud cal indicar l'import que es sol·licita per al total de municipis que integren l'agrupació,
tenint en compte els imports màxims establerts, d'acord amb la següent distribució:
. Agrupació formada per 2 municipis: fins a 20 hores setmanals i fins a 10.000 euros
. Agrupació formada per 3 municipis: fins a 25 hores setmanals i fins a 12.500 euros
. Agrupació formada per 4 municipis: fins a 30 hores setmanals i fins a 15.000 euros.
. Agrupació formada per 5 municipis:  fins a 35 hores setmanals i fins a 17.500 euros
. Agrupació formada per 6 municipis: fins a 40 hores setmanals i fins a 20.000 euros
. Agrupació formada per 7 municipis: fins a 45 hores setmanals i fins a 22.500 euros
. Agrupació formada per 8 municipis: fins a 50 hores setmanals i fins a 25.000 euros
. Agrupació formada per 9 municipis: fins a 55 hores setmanals i fins a 27.500 euros
. Agrupació formada per 10 municipis: fins a 60 hores setmanals i fins a 30.000 euros
. Agrupació formada per 11 municipis: fins a 65 hores setmanals i fins a 32.500 euros
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. Agrupació formada per 12 municipis: fins a 70 hores setmanals i fins a 35.000 euros

. Agrupació formada per 13 municipis: fins a 75 hores setmanals i fins a 37.500 euros

. Agrupació formada per 14 municipis o més: fins a 80 hores setmanals i fins a 40.000 euros.
Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.

Les despeses elegibles són les despeses de personal propi o de personal contractat i les derivades de
la contractació d'empreses/entitats externes per a l'execució del programa. Pel que fa a despeses
indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, lloguers, subministraments, material
d'oficina, etc.) no podran superar el 10% de l'import de les despeses directes que s'imputin a l'ajut
atorgat.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Import màxim d'ajut:
40000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Els ens locals són responsables de l'execució de les activitats de dinamització que poden realitzar amb
personal propi o amb contractació externa.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Joventut
Disseny i avaluació de plans locals de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel.:934 022 556
o.plaj@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20077

Acompanyament adreçat a personal tècnic local per tal que adquireixin els recursos necessaris per a
l'elaboració de la fase de disseny o d'avaluació d'un pla local de joventut. Es pretén que, en acabar
l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, el disseny o l'avaluació del seu pla
local de joventut. El suport implica la presència del tècnic o tècnica referent durant diverses sessions.
L'acompanyament presencial es complementa amb un suport en línia per facilitar a cada professional la
feina de redacció.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 60

- Fins a 5.000 habitants [60 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants [55 punts].
- De 10.001 a 50.000 habitants [50 punts]        - Més de 50.001 habitants [45 punts]

Existència de recursos propis de l'ens en l'àmbit de joventut 40

- Si l'ens local disposa de personal tècnic dedicat total o parcialment a joventut [40 punts].
- Si l'ens local no disposa de personal tècnic dedicat total o parcialment a joventut [0
punts].

Requisits de concessió:
 • Diagnosi o Disseny del Pla Local de Joventut

- L'ens local ha de disposar de la diagnosi del seu Pla Local de Joventut en el moment d'iniciar-se la
prestació del recurs si sol·licita l'acompanyament per a elaborar el Disseny. En el cas que la sol·licitud
sigui per a elaborar l'Avaluació, l'ens local ha de trobar-se en el primer o segon any de vigència del
seu Pla Local de Joventut.

 • Recursos humans
- L'ens ha de disposar d'un mínim d'una persona dedicada total o parcialment a les polítiques locals
de joventut.

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-122, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-122-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local

Altres condicions:
L'ens local haurà de disposar, en el moment d'iniciar-se la prestació del recurs, de la Diagnosi del seu
Pla. Aquesta Diagnosi haurà d'haver-se elaborat durant el termini dels darrers tres anys.

Condicions d'execució i justificació
Altres condicions d'execució i justificació:

L'ens local ha de presentar a través del Portal de tràmits (PMT) una còpia del disseny o de l'avaluació
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elaborada.
Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència
professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 9 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 4 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya;
Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis bàsics d'atenció social
Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics (DS-
DIBA)

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Desenvolupament i
manteniment de sistemes
d'informació i gestió

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 31/12/2020

Codi recurs:
20081

S'ofereix als ens locals l'eina per a la valoració del risc social de les unitats de convivència ateses pels
serveis socials bàsics. Es tracta d'una eina tècnica per als/les professionals de treball i educació social, que
dona suport al procés de diagnóstic social.
Per a l'ús de l'eina es dona accés a l'aplicació corporativa DS-DIBA web als/les professonals autoritzats per
l'ens local. S'acompanya de formació i assessorament pels  usuaris.
Aquest recurs va destinat a titulars d'àrees bàsiques de serveis socials i a aquells municipis que tinguin
delegada la seva gestió mitjançant un conveni de cooperació interadministrativa amb el seu titular.
Es tracta d'un servei en continu que està subjecte a les especificacions de la prestació determinades al
document: https://www.diba.cat/en/web/benestar/ds-diba

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Requisits de concessió:
 • Ser titular d'una àrea bàsica de serveis socials o tenir delegada la seva gestió

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-021, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-021-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per
servei.

Altres condicions:
- L'ens sol·licitant  ha de ser titular d'una àrea bàsica de serveis socials  o tenir delegada la seva gestió
mitjançant un conveni de cooperació interadministrativa.
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de
l'assistència.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007 d'11 d'octubre, de Serveis Socials
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Serveis bàsics d'atenció social
Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics (DS-
DIBA)

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis Socials d'Atenció Domiciliària
Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària
(TASSAD)

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Desenvolupament i
manteniment de sistemes
d'informació i gestió

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 31/12/2020

Codi recurs:
20082

S'ofereixen als ens locals eines per al desenvolupament del model de copagament dels serveis d'atenció
domiciliària (SAD) inclosa la teleassistència. Es pren com a referència el model elaborat per la Diputació de
Barcelona basat en els principis d'equitat, progressivitat i corresponsabilitat.L'actuació requereix la voluntat,
per part de l'ens local, d'aplicar copagament a les persones usuàries del SAD i/o de la teleassistència.

Elñs objectius del recurs són:
- Capacitar els ens locals en la implementació del model de copagament d'aquests serveis
- Oferir l'aplicació corporativa en xarxa TASSAD específica per facilitar-ne el càlcul i la gestió.
- Oferir el model de marc normatiu regulador del preu públic de la Diputació de Barcelona (Ordenança
Fiscal)

Es tracta d'un servei en continu que està subjecte a les especificacions de la prestació determinades al
document: https://www.diba.cat/en/web/benestar/eines-de-gestio-del-copagament-tassad

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
 • Disposar d'un referent, a temps complet o parcial, assignat a la gestió dels SAD

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-022, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-022-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per
servei.

Altres condicions:
La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de
l'assistència.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència;
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Serveis Socials d'Atenció Domiciliària
Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària
(TASSAD)

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel.:934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20084

Desenvolupament d'eines, metodologies i programes que permetin als ens locals millorar la coordinació
professional, el treball en xarxa i la resposta envers les violències masclistes. Inclou suport per a
l'elaboració o l'actualització de:
-  Protocols locals d'actuació en violències masclistes
-  Protocols interns d'actuació davant l'assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual o
identitat de gènere a l'àmbit laboral
-  Protocols locals d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció i planificació 40

- Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació
sol·licitada: [20 punts].
- Calendari previst i grau d'implicació d'altres agents (ens locals, ciutadania, entitats...) en
l'actuació: [20 punts].

Dotació i organització de recursos personals (dedicació i formació) per garantir la viabilitat de
l'actuació

30

- Dedicació personal tècnic: [20 punts].
- Formació específica: [10 punts].

Existència d'antecedents: valoració de la primera demanda d'aquest recurs 30

- Se sol·licita un primer protocol: [30 punts].
- Ja es disposa d'un protocol: [5 punts].

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-039, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-039-20.pdf
Protocol d'actuació violència masclista anterior (o esborrany en procés de redacció).

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.
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Dones i LGTBI
Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 100% de les assistències s'han de finalitzar en un termini màxim de 11 mesos des de la seva
comunicació d'aprovació al PMT.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 11 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.
Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: 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 orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24
d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescència
en risc

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20083

Suport tècnic per a la planificació estratègica en l'àmbit de la infància i l'adolescència. La finalitat del recurs
és estructurar de manera global l'acció pública local, i els programes d'actuació que se'n deriven, des dels
àmbits de la promoció, la prevenció i l'atenció, per tal de garantir el desenvolupament integral d'aquest
col.lectiu, especialment dels infants i adolescents en situació de risc.

El suport tècnic es concreta en les següents actuacions:
- Diagnosi del pla local d'infància i adolescència: anàlisi sociodemogràfica basada en evidències i diagnosi
participada de la infància i l'adolescència del territori.
- Disseny del pla d'acció local d'infància i adolescència: definició de les línies estratègiques, disseny de les
accions a implementar i identificació del sistema d'indicadors per a fer-ne el seguiment i l'avaluació.
- Suport específic a la planificació de polítiques d'infància per a municipis menors de 10.000 habitants.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 45

- L'ens disposa dels següents recursos: d'un tècnic/a referent amb suficient dedicació,
documentació tècnica elaborada anteriorment, altres recursos adients per desenvolupar el
projecte: [45 punts].
- L'ens disposa de 2 dels recursos esmentats: [30 punts].
- L'ens disposa d'1 dels recursos esmentats: [15 punts].
- L'ens no disposa dels recursos esmentats: [0 punts]

Grau de transversalitat 35

- Hi participen com a mínim 3 agents de diferents departaments municipals: [35 punts].
- Hi participen com a mínim 2 agents de diferents departaments municipals: [25 punts].
- Hi participa un agent d'un sol departament municipal: [15 punts].

Treball en xarxa 10

- L'ens disposa de taules o xarxes locals d'infància i adolescència:[10 punts].
- L'ens no disposa de taules o xarxes locals d'infància i adolescència: [0 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 10

- L'ens disposa de Regidoria d'Infància i del segell Ciutats amigues de la infància-UNICEF
o vol presentar-se per obtenir-lo: [10 punts].
- L'ens disposa de Regidoria d'Infància o del segell Ciutats amigues de la infància-UNICEF
o vol presentar-se per obtenir-lo: [5 punts].
L'ens no disposa de Regidoria d'Infància ni de segell Ciutats amigues de la infància-
UNICEF ni vol presentar-se per obtenir-lo: [0 punts].

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-023, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-023-20.pdf
Document de diagnosi  de la situació de la infància i l'adolescència al territori (en cas de sol.licitud de pla
d'acció i que aquesta diagnosi no s'hagi fet amb el suport del Servei de Suport de Programes Socials)

Nombre màxim de sol·licituds:
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de
Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia
maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Altres condicions:
En cas de sol.licitar suport pel disseny del pla d'acció s'ha de disposar d'una diagnosi actualitzada de la
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescència
en risc

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

situació de la infància i l'adolescència al territori

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: La Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials; Llei 14/2010 de 27 de
maig dels drets i oportunitats de la Infància i Adolescència

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Joventut
Eines per planificar les polítiques locals de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel.:934 022 556
o.plaj@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20085

Assessorament i acompanyament tècnic per a l'elaboració d'eines de planificació de polítiques locals de
joventut. La finalitat del recurs és que els ens locals puguin planificar i adequar les seves polítiques de
joventut tant a curt com a mitjà termini:
- Planificació a curt termini: plans d'actuació anuals, a partir d'un suport tècnic adaptat a la realitat de l'ens
local
- Planificació a mitjà termini: diagnosis de plans locals i comarcals de joventut

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

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-123, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-123-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local

Altres condicions:
El recurs per a elaborar els Plans d'actuació anuals està destinat a municipis de menys de 5.000
habitants

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència
professional del personal que l'ha assistit 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.
El 100% de les assistències s'han de finalitzar en un termini màxim de 9 mesos des de la seva
comunicació d'aprovació al PMT.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 9 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya;
Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Joventut
Eines per planificar les polítiques locals de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Aliança pels objectius

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

Pàgina 45 de 129

https://www.diba.cat/web/ods/alianca-pels-objectius


Joventut
Equipaments juvenils municipals

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel.:934 022 556
o.plaj@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20091

Elaboració de projectes relatius a la concepció, l'ús, la gestió o la dinamització d'equipaments juvenils
municipals. La finalitat del recurs és que aquests equipaments esdevinguin una eina central en el
desenvolupament de  les polítiques de joventut dels ens locals.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 60

- Fins a 10.000 habitants [60 punts].
- De 10.001 a 50.000 habitants [55 punts].
- Més de 50.000 habitants [50 punts].

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

40

- L'actuació està ben exposada, justificada i planificada [40 punts].
- L'actuació està ben exposada, però no és clara la justificació i/o la planificació [20 punts].
- L'actuació no està ben exposada [0 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-124, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-124-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Altres condicions:
Requisits mínims de concessió: l'equipament ha de tenir un ús exclusiu per part de les persones joves,
l'ens local ha de disposar d'una partida econòmica en el pressupost destinada a l'equipament i ha de
destinar com a mínim una persona professional a temps total o parcial a la dinamització de l'equipament.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència
professional del personal que l'ha assistit 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.
El 100% de les assistències s'han de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos des de la seva
comunicació d'aprovació al PMT.

Pàgina 46 de 129



Joventut
Equipaments juvenils municipals

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

En el cas d'incomplir el termini fixat de 8 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya;
Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Inclusió social i lluita contra la pobresa
Espais d'intercanvi dels plans locals d'acció comunitària inclusiva

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic

Gestió relacional

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20097

Espai d'intercanvi d'experiències entre responsables i tècnics de plans locals d'inlusió social (PLINS) que
es troben en fase d'implementació o execució, i de plans de desenvolupament comunitari (PDC) en el cas
de comptar amb aquest instrument. Té l'objectiu de promoure la reflexió i millora entorn de conceptes i
metodologies que formen part de la implementació dels plans i sobre les actuacions estratègiques dirigides
a promoure la inclusió i l'enfortiment comunitari. A partir de la identificació de les necessitats específiques
de cada territori, s'aporta coneixement i es dona resposta a aquestes necessitats de forma col·lectiva.

Es tracta d'un espai per a la millora de les necessitats col·lectives dels plans locals d'inclusió social, amb
una incidència especial en l'intercanvi d'experiències i en la reflexió al voltant de la integració amb els plans
de desenvolupament comunitari. Es tracta de repensar un model integrador que doti de sentit estratègic el
conjunt d'accions dirigides a promoure la inclusió i l'enfortiment comunitari.

Inclou sessions de treball mensuals amb la participació d'un nombre reduït de municipis.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
 • Existència d'un pla local d'inclusió social vigent

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-025, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-025-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per
servei.

Altres condicions:
És necessària la participació com a mínim al 80% de les sessions i dinàmiques de treball del tècnic/a
referent de l'ens sol·licitant.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
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Inclusió social i lluita contra la pobresa
Espais d'intercanvi dels plans locals d'acció comunitària inclusiva

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de
drogues i ús problemàtic de pantalles

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic

Gestió relacional

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20096

Espai d'intercanvi d'experiències entre responsables i tècnics de plans locals de prevenció de drogues i ús
problemàtic de pantalles que es troben en fase d'implementació o execució, amb l'objectiu de promoure la
reflexió i millora conjunta de les intervencions i metodologies que es duen a terme a nivell local.
Inclou 6 sessions de treball mensual. A les sessions es treballaran les necessitats específiques de cada
territori. Així mateix, s'aportarà coneixement i es donaran respostes pràctiques a aquestes necessitats de
forma col.lectiva.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Requisits de concessió:
 • Existència d'un pla local de prevenció de drogues vigent

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-024-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per
servei.

Altres condicions:
- Per tal d'obtenir el certificat d'assistència cal haver assistit al 100% de les sessions.
- També adreçat a agrupacions de municipis.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

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

Pàgina 50 de 129



Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de
drogues i ús problemàtic de pantalles

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20124

Suport tècnic per al desenvolupament d'activitats de prevenció de drogodependències i de l'ús problemàtic
de les TIC mitjançant una exposició itinerant adreçada a adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir de
16 anys, famílies i professionals.
L'exposició s'acompanya d'una proposta de material educatiu i activitats complementàries: visites guiades
per a grups, tallers per a alumnes i sessions de formació per a professionals i famílies.
Inclou acompanyament tècnic en la gestió de la instal·lació i actuacions complementàries.
L'actuació es farà efectiva durant l'any 2021.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 35

- Si disposen d'un Pla de prevenció de drogues elaborat amb la Diputació: [35 punts].
- Si disposen d'un Pla de prevenció de drogues no elaborat amb la Diputació: [20 punts].
- Si no disposen d'un Pla però disposen d'un programa de prevenció de drogues: [10
punts].
- Si no disposen de Pla ni de programa de prevenció de drogue:s [0 punts].

Nombre d'habitants de l'ens 30

- Més de 20.000 habitants [30 punts].
- Entre 10.001 i 20.000 habitants [15 punts].
- Entre 5.001 i 10.000 habitants [10 punts].
- 5.000 habitants o menys [5 punts].

Existència d'antecedents 20

-  No haver acollit mai l'exposició: [20 punts].
-  L'ens va acollir l'exposició fa 4 anys o més: [10 punts].
-  L'ens va acollir l'exposició fa menys de 4 anys: [0 punts].

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 15

- Existència d'un/a tècnic/a referent de l'ens local: [15 punts].
- No disposa d'un/a tècnic/a referent de l'ens local: [0 punts].

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-026, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-026-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per ens.

Altres condicions:
- Existència de Centre d'Educació Secundària al municipi.
- Disposar d'un espai on ubicar l'exposició de més de 100 m2.
- L'ens local té la responsabilitat de promoure la difusió de les activitats al voltant de l'exposició per
garantir la màxima participació dels diferents destinataris: adolescents, joves i famílies.
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o
producte prestat 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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis bàsics d'atenció social
Finançament de l'àmbit de benestar social

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Codi recurs:
20127

Tots els ajuntaments menors de 300.000 habitants, així com els consells comarcals i les agrupacions de
municipis que conformen una Àrea Bàsica de Serveis Socials, tenen garantida una dotació econòmica per
al finançament de la prestació dels serveis socials bàsics (competència obligatòria) i per al
desenvolupament de programes socials.
La distribució dels ajuts es concreta en trams de població en què s'estableix una ràtio per habitant, prenent
com a referència les dades de població oficial. Es fixa una aportació mínima de 1.500 euros per municipi i
de 35.000 euros per als ens supramunicipals responsables de les àrees bàsiques de serveis socials
(ABSS), consells comarcals i agrupacions de municipis, i el càlcul es fa d'acord amb una ràtio per habitant,
el nombre de municipis menors de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona i l'extensió territorial.
Es preveuen mesures de correcció percentual i per tram.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

- Com a mínim el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials bàsics (serveis socials
bàsics d'atenció social; servei d'atenció  domiciliària; serveis residencials d'estada limitada; serveis de
menjador social; serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents;
prestacions econòmiques d'urgència social; serveis de distribució d'aliments o anàlegs). El 50%, restant,
es pot destinar a programes socials (vinculats a: drogodependències i altres addiccions; discapacitat;
dependència; malaltia mental; infància, adolescència en risc i les seves famílies; i a inclusió social).
També a subvencionar entitats del tercer sector que desenvolupin programes socials en el municipi.

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
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Serveis bàsics d'atenció social
Finançament de l'àmbit de benestar social

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat
sexual, afectiva i de gènere

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel.:934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20134

Suport econòmic per a garantir la sostenibilitat de programes d'igualtat de gènere:
- Accions i campanyes de sensibilització
- Elaboració i/o implementació de plans d'igualtat de gènere
- Creació i manteniment de centres d'informació i recursos per a dones
- Disseny i desenvolupament de projectes transversals i/o interseccionals

Suport econòmic per a garantir la sostenibilitat de programes de diversitat sexual, afectiva i de gènere:
- Campanyes i accions de sensibilització
- Disseny i/o implementació de plans, projectes transversals i/o interseccionals
- Creació i implementació de punts d'atenció i serveis especialitzats

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 60

- Municipis i mancomunitats: fins a 15.000 habitants; de 15.001 a 30.000 habitants; de
30.001 a 50.000 habitants, de  50.001 a 200.000 habitants; més de 200.000 habitants.
- Consells comarcals: fins a 100.000 habitants; de 100.001 a 200.000 habitants; de
200.001 a 500.000 habitants; de 500.001 a 1.000.000 habitants; més de 1.000.000
habitants.

Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i
claretat expositiva

40

Concepció i desenvolupament tècnic, màxim 10 punts, a raó de:
- Claredat en la definició dels objectius, màxim 5 punts.
- Desenvolupament de la metodologia, màxim 5 punts.

Gestió, seguiment i avaluació, màxim 10 punts, a raó de:
- Definició de la forma de gestió, màxim 2 punts.
- Definició de metodologies de seguiment i avaluació, màxim 8 punts.

Innovació i transferibilitat, màxim 10 punts, a raó de:
- Actuacions poc comunes a la demarcació de Barcelona, màxim 4 punts.
- Aplicació de noves metodologies, solucions tècniques i organitzatives, màxim 4 punts.
- Iniciativa que pot ser desenvolupada per altres ens locals, màxim 2 punts.

Transversalitat/Interseccionalitat del projecte, màxim 10 punts, a raó de:
- Implicació d'altres àrees/serveis de l'ens local, màxim 5 punts.
- Implicació d'agents del territori, màxim 5 punts.

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf

Altres condicions:
En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan
aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs,
preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
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Dones i LGTBI
Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat
sexual, afectiva i de gènere

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells
comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Import màxim d'ajut:
40000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Es pot requerir documentació complementària a la memòria de justificació en cas que es consideri
necessari.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció
personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts,
però mai menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei
11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i
Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les
dones a erradicar la violència masclista

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat
sexual, afectiva i de gènere

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Joventut
Finançament en l'àmbit de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel.:934 022 556
o.plaj@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20135

Suport per a garantir la sostenibilitat de les polítiques de joventut als ens locals i per a l'impuls de
l'emancipació i l'autonomia juvenils.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 60

- Municipis i mancomunitats: fins a 15.000 habitants; de 15.001 a 30.000 habitants, de
30.001 a 50.000 habitants, de 50.001 a 200.000 habitants; més de 200.000 habitants.
- Consells comarcals: fins a 100.000 habitants; de 100.001 a 200.000 habitants; de
200.001 a 500.000 habitants; de 500.001 a 1.000.000 habitants i més de 1.000.000
habitants.

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

40

- El projecte afavoreix l'esperit emprenedor, l'autonomia i l'emancipació de les persones
joves, màxim [15 punts].
- Es justifica convenientment la necessitat del projecte, màxim [15 punts].
- Es calendaritza les activitats previstes i s'apunten formes d'avaluació de resultats, màxim
[10 punts].

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells
comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Import màxim d'ajut:
30000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
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Joventut
Finançament en l'àmbit de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada
rebuda de la Diputació de Barcelona 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 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya;
Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel.:934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20138

Suport econòmic als projectes, programes i serveis d'atenció a les violències masclistes en totes les seves
fases: prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació. El recurs inclou:
- Suport jurídic
- Suport psicològic
- Suport en atenció social
- Suport als serveis d'atenció a les violències masclistes
- Projectes específics de detecció, sensibilització, prevenció, atenció, recuperació i reparació.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 60

- Municipis i mancomunitats: fins a 15.000 habitants; de 15.001 a 30.000 habitants; de
30.001 a 50.000 habitants, de  50.001 a 200.000 habitants; més de 200.000 habitants.
- onsells comarcals:  fins a 100.000 habitants; de 100.001 a 200.000 habitants; de 200.001
a 500.000 habitants; de 500.001 a 1.000.000 habitants; més de 1.000.000 habitants.

Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i
claretat expositiva

40

1) Concepció i desenvolupament tècnic de la proposta: 20 punts, a raó de:
· Claredat en la definició dels objectius: [10 punts]
· Desenvolupament  de la proposta: [5 punts]
· Concreció de les accions: [5 punts]

2) Cobertura, Seguiment i avaluació: 10 punts, a raó de:
· Definició de la forma de gestió: [2 punts]
· Definició de metodologies de seguiment i avaluació: [8 punts]

3) Dotació, organització de recursos econòmics, personals i materials: 10 punts, a raó de:
· Definició dels recursos personals i materials: [5 punts]
· Definició dels recursos econòmics: [5 punts]

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Altres condicions:
En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan
aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs,
preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells
comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.
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Dones i LGTBI
Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Import màxim d'ajut:
40000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Es pot requerir documentació complementària a la memòria de justificació en cas que es consideri
necessari.

Altres condicions d'execució i justificació:
A la memòria de justificació, a l'apartat `Avaluació de l'actuació, impacte i resultats', especifiqueu les
dades següents:
- Disposeu d'un servei d'informació i atenció a les dones? (Si/no).
- Nombre de dones ateses al 2020 i nombre d'atencions realitzades.
- Dades d'atenció psicològica, jurídica i a fills/es.
- Nombre de derivacions al Servei d'intervenció especialitzada (SIE).

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció
personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts,
però mai menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei
11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i
Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les
dones a erradicar la violència masclista

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convivència, diversitat i drets civils
Finançament en l'àmbit de la convivència, diversitat i drets civils

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20136

Suport econòmic als ens locals per a garantir la sostenibilitat d'actuacions en els àmbits de la promoció de
la convivència, la diversitat i els drets civils.

Programes que vagin encaminats a:
- Posar en valor la diversitat i el reconeixement dels drets civils. Tals com: accions per afavorir
vincles socials i culturals en el veïnatge, acompanyament en el coneixement del municipi (entorn social i
cultural) a persones d'origen estranger, accions per posar en valor la diversitat (procedència, cultural,
religiosa, etc.).
- Afavorir la promoció de la convivència en l'espai públic, equipaments municipals i comunitats de
veïns. Tals com: accions al voltant de les ordenances de convivència i civisme, treball socioeducatiu,
accions per promoure la interrelació i la convivència.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens 60

Es prioritzen els municipis de menys població.

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

40

- Concepció i planificació: es valora l'adequació al recurs, el calendari i la necessitat del
projecte: [20 punts].
- Execució i claredat expositiva: es valora la metodologia, la transversalitat i el treball en
xarxa: [20 punts].

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per ens local.

Altres condicions:
En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan
aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs,
preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts.

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells
comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
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Convivència, diversitat i drets civils
Finançament en l'àmbit de la convivència, diversitat i drets civils

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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

Import màxim d'ajut:
30000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció
personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts,
però mai menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: 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

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Participació ciutadana
Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea de Presidència

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i
Participació
Tel.:934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20137

Suport per al foment de la participació ciutadana en la definició i l'aplicació de les polítiques públiques de
l'ens local i l'enfortiment de la ciutadania activa, en matèria de:

- Pressupostos participatius
- Incorporació de les TIC en processos de participació
- Espai públic, equipaments i planejament urbanístic
- Innovació social
- Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible
- Foment de la col·laboració entre entitats per a la producció de polítiques públiques
- Foment de la participació ciutadana per a la transformació de l'administració local
- Processos participatius impulsats per equipaments de proximitat (museus, biblioteques, centres cívics...)
- Altres processos d'impuls de la participació.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització dels municipis amb menys població 60

Es prioritzen els municipis de menys població.

Grau de qualitat tècnica del projecte 40

A) Estructura global del projecte, desenvolupament de la informació i qualitat del redactat:
[8 punts].
B) Bona definició i concreció dels objectius que es persegueixen amb el projecte (objectius
específics fàcilment mesurables): [8 punts].
C) Metodologia participativa. Estan ben definides les tècniques emprades, així com la
justificació de la seva utilització: [8 punts].
D) Calendarització de la proposta adequada a les actuacions a realitzar: [8 punts].
E) Indicadors o altres instruments per fer el seguiment i avaluació dels resultats de
l'actuació: [8 punts].

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Altres condicions:
En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan
aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs,
preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts d'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, i els ens locals amb
ajuts i assistències d'imports inferiors a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles:

Capítol 1.
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Participació ciutadana
Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea de Presidència

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Capítol 2. A excepció de: Activitats i recursos resultants de l'objecte o execució del procés participatiu.
Per exemple, actuacions musicals, festes majors, serveis sanitaris, premis; obsequis, regals,  etc. O bé,
l'execució del projecte resultant del procés participatiu.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Import màxim d'ajut:
30000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció
personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts,
però mai menys de 6.
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 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació
ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015,
del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis bàsics d'atenció social
Finançament extraordinari per al reforç dels professionals dels
serveis socials bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Codi recurs:
20370

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

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

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

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

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

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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Serveis bàsics d'atenció social
Finançament extraordinari per al reforç dels professionals dels
serveis socials bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Majors de 20.000 habitants (més Badia) i Consells Comarcals i
Mancomunitat La Plana

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Finançament extraordinari per lluitar contra l'exclusió social d'infants
i adolescents

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

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

Codi recurs:
20371

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

Destinataris:
Ajuntaments

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- El fons de prestació es pot destinar a: suport al lleure (beques d'activitats), suport psicològic i atenció
especialitzada, altres necessitats derivades de situacions d'exclusió social.
- Si l'ens destinatari vol delegar el fons a la seva àrea bàsica, a l'hora de justificar haurà d'enviar el
model C4-003-20, que pot haver emplenat l'ens a qui ha delegat, però que ha de ser enviat pel
destinatari de l'ajut.
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Finançament extraordinari per lluitar contra l'exclusió social d'infants
i adolescents

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a
les diputacions per a municipis (tots els trams)

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Inclusió social i lluita contra la pobresa
Garantia de drets bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20149

Suport tècnic en el desenvolupament de programes, projectes i/o accions que tinguin per objecte el dret de
les persones a un nivell de vida adequat, és a dir, l'alimentació, l'allotjament i els subministraments.
L'acompanyament segueix principalment una metodologia de treball en xarxa i de caire transversal, tot
donant prioritat a aquelles actuacions d'atenció a les necessitats més elementals de les persones que
comptin amb la col.laboració i la participació de diferents agents (entitats socials, altres departaments de
l'ens local i/o altres municipis).

Per tal de facilitar la tasca d'assessorament, compta amb dos subproductes:
- Projectes de suport al dret a l'habitatge des de l'àmbit social.
- Suport tècnic a projectes i serveis pel dret a l'alimentació.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 30

L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació mínima de 40 h mensuals al
projecte: [30 punts]
L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 20 i 29 h mensuals al
projecte: [20 punts]
L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 10 i 29 h mensuals al
projecte: [10 punts]
Menys de 10 hores: [0 punts]

Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels
ens locals

30

No han rebut assistència en projectes similars en els 5 anys anteriors: [30 punts]
No han rebut assistència en projectes similars en els 3 anys anteriors: [20 punts]
No han rebut assistència en els 2 anys anteriors: [5 punts]

Treball en xarxa amb altres actors 30

Hi participen com a mínim 3 agents diferents de l'ens local (departaments municipals i
entitats socials): [30 punts]
Hi participen 2 agents diferents de l'ens local: [20 punts]
Hi participa 1 sol agent de l'ens local: [10 punts]

Existència de documentació tècnica sobre la matèria 10

Si tenen documentació: [10 punts]
Si no tenen documentació: [0 punts]

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-027-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
1 entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als
serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SAD: TASSAD i Espais
d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.
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Inclusió social i lluita contra la pobresa
Garantia de drets bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11
d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Fam zero

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Benestar Social 2020

Convocatòria
Oferta Benestar Social 2020

Canal
Sol·licitud general

Recurs tècnic

Gestió relacional

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 31/12/2020

Codi recurs:
20320

Es tracta d'un grup estable de professionals municipals que intervenen en possibles casos de
maltractaments. Té l'objectiu d'afavorir l'intercanvi d'experiències, l'aprenentatge mutu i la millora de la
capacitació professional, per tal de garantir la qualitat de les intervencions tècniques.
Al llarg de les sessions de treball es tracten diferents temàtiques relacionades amb l'abordatge dels
maltractaments en funció dels interessos detectats i expressats per les persones que hi participen.
Els ens locals que formem part del grup:
1
.

 Participen en sessions periòdiques de treball (5 a l'any)
2
.

 Tenen accés a un servei d'assessoria jurídica per a casos de maltractaments complexos
3
.

 Poden sol.licitar xerrades de sensibilització sobre els drets de les persones grans en el territori.

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

Requisits de concessió:
 • La persona professional que assisteixi al grup ha d'haver realitzat una formació prèvia sobre
maltractaments a les persones grans (mòdul bàsic)

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Nombre màxim de sol·licituds:

Una sol·licitud per ens.
Altres condicions:

- En el cas dels ens supramunicipals, cal especificar la relació nominal dels ens beneficiaris a l'apartat
d'observacions de la sol·licitud.
- També s'ha d'especificar el nom i contacte de la persona professional que assistirà al grup i si té la
formació bàsica sobre maltractaments a les persones grans

Condicions d'execució i justificació
Altres condicions d'execució i justificació:

La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de
l'assistència.

Normativa aplicable:
 • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades de caràcter personal.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència;
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Benestar Social 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20158

Recurs adreçat a cuidadors i cuidadores no professionals de persones que es troben en situació de
dependència per raó d'edat, estat de salut o diversitat funcional, amb independència que estigui o no
valorada per la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Els grups són un espai de relació i suport psicològic que possibilita l'expressió de sentiments, emocions i
preocupacions associades a les tasques de cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les
persones cuidadores i, indirectament, de les persones de les que tenen cura.
Es posa a disposició dels ens locals el suport d'un/a professional, preferentment de l'àmbit de la psicologia,
per a conduir 10 sessions grupals d'una hora i mitja de durada.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Antecedents: participació en l'anterior edició 50

- Si l'any 2019 no va tenir GSAM: [50 punts].
- Si l'any 2019 va tenir GSAM i l'assistència mitjana va ser igual o superior a 6 persones:
[25 punts].
- Si l'any 2019 va tenir GSAM i l'assistència mitjana va ser inferior a 6 persones: [0 punts].

Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació 50

Hores totals de dedicació a la gestió i coordinació del grup:
- 20 hores o més: [50 punts].
- Entre 10 i 19 hores: [25 punts].
- Menys de 10 hores: [0 punts].

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-028, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-028-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per ens.

Altres condicions:
- Un municipi només pot ser beneficiari d'un GSAM (municipal o supramunicipal).
- Els grups hauran d'estar formats com a mínim per 6 persones.

Compromisos de qualitat:
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Igualtat de gènere

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20159

Les persones grans poden ser especialment vulnerables a patir maltractaments. Per tal de millorar la
capacitat dels i de les professionals municipals de prevenir, detectar i intervenir en aquestes situacions, la
Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals titulars d'una àrea bàsica de serveis socials un
model de Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans,per a que sigui adaptada a la
realitat de cada territori.

Mitjançant aquest recurs tècnic s'oferexen 2 tipus d'actuacions:
- Suport per a l'elaboració de la Guia. Es concreta en un procés de treball que inclou la constiució d'una
Taula de persones grans, la capacitació d'agents i professionals, i el disseny i redacció del document de
Guia Local.
- Suport a la implementació i avaluació de la Guia. Adreçat a aquells ens locals que han elaborat el
document prèviament. El suport està concebut com un espai de millora consistent en la participació dels i
de les professionals municipals en sessions de treball grupal i en el lliurament d'un document final que
recull els aspectes treballats.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de consolidació del treball en xarxa 40

- 40 punts: existeixen estructures estables de coordinació i treball en xarxa, tant a nivell
intern com extern a l'ens local, amb antecedents i experiència en el desenvolupament de
projectes transversals.
-  20 punts: existeixen estructures estables de coordinació a nivell intern
necessàries per al desenvolupament del projecte (comissions tècniques específiques).
-10 punts: s'identifiquen els agents implicats en el desenvolupament del projecte però no
existeixen estructures creades ni antecedents de treball en xarxa.
- 0 punts: no s'identifiquen els agents implicats en el projecte.

Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud 30

-  30 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i
s'ajusten plenament a les característiques del recurs ofert.
- 20 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb algunes
deficiències  i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert.
- 10 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents
en relació amb les característiques del recurs ofert.
- 0 punts:  Els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o no
s'ajusten a les característiques del recurs ofert.

Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació 30

- 40 hores o més dedicades a tot el projecte:[30 punts].
- Entre 25 i 39 hores dedicades a tot el projecte: [20 punts].
- Entre 16 i 24 hores dedicades a tot el projecte: [10 punts].
- Menys de 15 hores dedicades a tot el projecte: [5 punts].

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-029-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de
Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia
maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Altres condicions:
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- Per poder sol.licitar el suport a la implantació i avaluació de la Guia local cal disposar del document
finalitzat i adjuntar-lo a aquesta sol.licitud (només en cas de no haver-lo elaborat amb el suport de la
Dipuació de Barcelona).
L'ens sol·licitant ha de ser titular d'una àreea bàsica de serveis socials (ajuntaments, consells comarcals,
mancomunitats, etc.).

Compromisos de qualitat:

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 3 mesos des de la realització de
l'objecte de l'assistència.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convivència, diversitat i drets civils
Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica
(MASE)

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20163

Acompanyament als ens locals en la definició, organització i posada en funcionament de mesures
alternatives a la sanció econòmica amb la voluntat de potenciar actuacions educatives i/o reparadores.

Les mesures alternatives a la sanció econòmica són un conjunt d'accions que l'ajuntament ofereix a les
persones infractores com a alternativa a la sanció econòmica prevista en una ordenança municipal.
Aquestes es caracteritzen per tenir una funció socialitzadora i educativa en tant que promou la convivència
entre les persones que habiten al municipi, potenciant una relació propera i de col·laboració entre la
ciutadania, l'administració i la xarxa d'entitats locals.

La implementació de les mesures alternatives a la sanció econòmica s'estableix a partir de dues lògiques
dins de l'organització municipal:
1)  El procediment administratiu
2) El procés educatiu i/o reparador

El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en:
-  Orientar jurídicament en com incloure les mesures alternatives a la sanció econòmica a les
ordenances municipals o reglaments i instruccions tècniques.
-  Ajudar en l'organització interna per a la implementació de les mesures alternatives a la sanció
econòmica
-  Acompanyar en l'execució de les accions amb funció educativa i/o reparadora.

El Servei disposa d'una Guia orientativa per a la implementació de les mesures alternatives a la sanció
econòmica (MASE) als municipis.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de viabilitat de l'actuació 40

Grau de qualitat tècnica del projecte 30

Transversalitat i treball en xarxa 30

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-042, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-042-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per ens local.

Altres condicions:
- Tenir ordenança municipal de convivència i civisme vigent. En el cas de no tenir contemplades les
mesures alternatives a la sanció econòmica en l'ordenança, voluntat per a introduir-les.
- Disposar d'agents de l'ordre públic amb competència sancionadora.
- Recursos humans i materials necessaris per dur a terme accions educatives i reparadores.
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Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: - 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 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
- Llei 19/2014, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convivència, diversitat i drets civils
Impuls d'agents d'acció comunitària a l'espai públic

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Codi recurs:
20373

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

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

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

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.

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

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-054, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-054-20.pdf
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Altres condicions d'execució i justificació:
Són destinataris els ajuntaments de més de 20.000 habitants o amb una densitat de població (hab/km2)
superior en 3 vegades a la mitjana de la província de Barcelona (mitjana 733,2 a 2019).

Es finançaran professionals de la integració social, dinamització comunitària, educació social, agents
comunitaris, mediació, suport a comunitats de veïnatge, agents de convivència, agents cívics, agents
salut o altres figures de l'àmbit intervenció social.
Funcions:
- Facilitar informació a la ciutadania sobre les mesures de prevenció sanitària COVID-19 amb l'objectiu
d'afavorir la conscienciació, les actituds i els comportaments cívics i responsables i evitar sancions i
multes administratives.
- Orientar, informar sensibilitzar el veïnat respecte de les recomanacions de salut pública per a la
prevenció.
- Abordar tensions, desavinences, conflictes de forma coordinada amb altres agents i equips locals que
intervenen en l'espai públic.
- Dinamitzar l'espai públic amb activitats socioeducatives, orientatives i/o de sensibilització.
- Vetllar per a la no-discriminació en les tasques d'informació, difusió i de caire socioeducatiu.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22
de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convivència, diversitat i drets civils
Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Codi recurs:
20165

Des de l'any 2006 la Diputació de Barcelona lidera el programa de mediació ciutadana a través del qual
ofereix suport econòmic i tècnic per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana. A 2019 un
total de 46 ens locals disposen d'aquests serveis a la província de Barcelona.

Després de 13 anys de recorregut el Servei de Mediació Ciutadana es posiciona com un suport fonamental
per a l'impuls de la convivència actuant com a ròtula entre l'ens local, l'espai públic i les comunitats de
veïns treballant en favor de la convivència, oferint vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució de
conflictes que sorgeixin al municipi, a través de la cultura del diàleg i la coresponsabilització del conjunt de
la ciutadania, de forma transversal i cooperativa, fomentant la sensibilització i la formació.

El fons de prestació per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana s'adreça a aquells
ajuntaments o ens supramunicipals que disposen d'un servei de mediació ciutadana en funcionament i
formen part del Programa de Mediació de la Diputació durant almenys l'any 2019. La distribució del suport
es concreta en cinc trams de població (prenent com a referència les  dades oficials INE) a qui s'associa un
volum d'hores a la setmana de prestació del Servei de Mediació Ciutadana.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

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

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

- Els ens han de disposar de servei de mediació ciutadana i haver estat al programa de mediació
ciutadana de la Diputació durant almenys el 2019.
- L'entrada de nous ens al fons es condiciona a un projecte del servei i l'informe de viabilitat favorable
elaborat pel servei (veure recurs de "Anàlisi de la viabilitat de la creació d'un servei de mediació
ciutadana").
- El servei ha de ser gratuït i obert al públic, i ha de garantir l'atenció a la ciutadania tot l'any. Si
de forma extraordinària s'ha de tancar, s'ha de comunicar de manera formal a la Diputació.
-  Destinar l'import concedit a cobrir part de les despeses de contractació de professional/s de
mediació i suport al manteniment del servei de mediació durant l'any de vigència.
-  Contractar i/o disposar de professional/s de la mediació per les hores setmanals que
corresponguin en funció de la població/tram fixat.
- Si el servei es presta per empresa externa cal prorratejar les hores de vacances de l'any per donar
compliment a les hores setmanals mínimes en còmput anual.
- En cas que la contractació dels/les mediadors/es sigui per capítol 1 cal contractar i justificar el
compliment de les hores setmanals segons el calendari laboral, sense prorratejar les hores de
vacances.
-  S'ha de comunicar a la Diputació qualsevol canvi en l'equip de mediació.
- Aportar els recursos materials i tècnics necessaris per al desenvolupament de seva tasca.
- Fer difusió de l'existència i característiques del servei.
- Participar al cercle de comparació intermunicipal de mediació ciutadana de la Diputació.
- Afavorir la participació de professionals en les accions formatives que ofereix la Diputació.
Participació obligatòria en els espais de compartició de la pràctica de la mediació si el servei és
unipersonal i durant el primer any d'entrada en funcionament.
- Fer constar a la web l'existència del servei i característiques d'accés.

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
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Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Capítol 2.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- Activitat: Formularis de memòria, d'acord amb el model existent.

- Servei i organització: Certificat del secretari/a on consti si el servei de mediació ha estat
obert ininterrompudament i/o els mesos en que ha estat obert, horari d'obertura, hores setmanals i
anuals de contractació professional/s de mediació. Cal que el certificat relacioni els/les mediadors/es del
servei (nom, cognoms i DNI) i que indiqui si aquest personal ha estat contractat amb capítol 1 o 2.
- Professional: Còpia autèntica del títol de mediació dels/de les professionals del servei de
mediació que cobreixen les hores subvencionades per la Diputació. El títol només s'haurà d'aportar una
vegada.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada
rebuda de la Diputació de Barcelona 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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: - Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
-  Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22
de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Plans i projectes d'igualtat de gènere

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel.:934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20203

Assessorament i acompanyament per a l'elaboració de projectes que potenciïn la incorporació de la
perspectiva de gènere i LGTBI en les polítiques locals. Poden incloure la part del disseny, diagnosi i
elaboració del projecte, i han de promoure la participació de diferents departaments de l'ens local i de la
ciutadania. Inclou, amb caràcter preferent:
- Plans locals d'igualtat de gènere (a escala municipal o comarcal)
- Plans interns d'igualtat de gènere (de l'ens local)

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció i planificació 40

- Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació
sol·licitada: [20 punts].
- Calendari previst i dotació de recursos: [10 punts].
- Grau de transversalitat i interseccionalitat de l'actuació: [10 punts].

Dotació i organització de recursos personals per garantir la viabilitat de l'actuació 30

- Opció A: Dedicació personal tècnic en cas de demanda de pla de ciutadania [30 punts].
- Opció B: Dedicació personal tècnic en cas de demanda de pla intern [30 punts].

Valoració de la primera demanda del recurs 30

· Se sol·licita un primer pla: [30 punts]
· Ja es disposa d'un pla: [5 punts]

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-043, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-043-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Compromisos de qualitat:
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Dones i LGTBI
Plans i projectes d'igualtat de gènere

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.
Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: 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 orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24
d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis
socials de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús
problemàtic de pantalles

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20205

Suport tècnic per elaborar, revisar i millorar els plans locals, supramunicipals o mancomunats de prevenció
de drogues i ús problemàtic de pantalles i protocols comunitaris o de centres d'educació secundària per a
la detecció de casos de consum de drogues i/o ús problemàtic de pantalles en menors d'edat.
L'objectiu és promoure una intervenció coordinada i planificada de les actuacions entre els i les diferents
professionals i serveis del territori.

Inclou:
- Suport a l'elaboració del  pla local de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles.
- Suport a l'elaboració del protocol de consum de drogues i/o ús problemàtic de pantalles.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 50

L'ens diposa dels següents recursos: un/a professional referent per coordinar el disseny
del pla o protocol, elaboració pròpia de documentació o materials de prevenció i existència
de recursos associats (Servei d'informació i assessorament sobre drogues i/o Programa
de mesures alternatives).
L'ens disposa dels 3 recursos [50 punts]
L'ens disposa de 2 d'aquests recursos [30 punts]
L'ens disposa d'1 d'aquests recursos [20 punts]
L'ens no disposa de cap dels recursos [0 punts]

Grau de transversalitat 30

- Hi participaran, com a mínim 3 departaments diferents de l'ens local: [30 punts].
- Hi participaran 2 departaments de l'ens local:  [20 punts].
- Hi participarà 1 departament de l'ens loca: [10 punts].

Grau d'adequació de la sol·licitud als objectius del recurs tècnic que s'ofereix 20

- Es descriuen i identifiquen les necessitats que justifiquen l'elaboració del pla o protocol
de manera suficient mitjançant dades concretes (Consum de drogues i ús de pantalles):
[20 punts].
- Es descriuen i identifiquen les necessitats que justifiquen l'elaboració del pla o protocol
de manera insuficient sense concretar mitjançant dades: [10 punts].
- No es descriuen ni identifiquen les necessitats que justifiquen l'elaboració del pla o
protocol: [0 punts].

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-030, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-030-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de
Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia
maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Altres condicions:
També adreçat a agrupacions de municipis.
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús
problemàtic de pantalles

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Plans locals LGTBI

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel.:934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20209

Elaboració d'un pla d'acció per incorporar la perspectiva LGTBI en les polítiques locals amb relació a la
implementació de la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals, i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció i planificació 60

- Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació
sol·licitada: [20 punts].
- Calendari i fases de desplegament previstes: [10 punts].
- Grau de transversalitat i interseccionalitat de l'actuació: [10 punts].
- Grau de desenvolupament del Servei d'Atenció Integral: [20 punts].

Dotació i organització de recursos personals (dedicació i formació) per garantir la viabilitat de
l'actuació

40

- Dedicació personal tècnic: [20 punts].
- Formació específica: [20 punts].

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-044, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-044-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.
Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la
competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10
punts, però mai menys de 6.
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Dones i LGTBI
Plans locals LGTBI

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei
11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i
Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les
dones a erradicar la violència masclista; Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Inclusió social i lluita contra la pobresa
Plans locals d'acció comunitària inclusiva

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20206

Suport a l'elaboració i la millora dels plans d'inclusió social, incorporant el vessant de l'acció comunitària.
L'objectiu principal és dotar de sentit estratègic el conjunt d'accions dirigides a promoure la inclusió, la lluita
contra la pobresa i l'enfortiment comunitari. I, per tant, treballar des d'un model integrador de plans de
desenvolupament comunitari i de plans d'inclusió social. Així mateix, s'ofereix suport al desenvolupament
del treball en xarxa entre el conjunt d'actors que intervenen en el territori i es promou la participació
comunitària.

Les actuacions principals que s'inclouen són:
- Suport a l'elaboració de la diagnosi d'inclusió i d'exclusió social
- Suport al disseny de les línies d'actuació i a la implementació de plans d'acció comunitària inclusiva.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 40

L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació mínima de 40 h mensuals al
projecte: [40 punts]
L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 20 i 39 h mensuals al
projecte: [20 punts]
L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 10 i 19 h mensuals al
projecte: [10 punts]
Menys de 10 hores mensuals al projecte: [0 punts]

Treball en xarxa 35

Es treballa amb altres agents socials i/o econòmics / altres administracions (treball en
xarxa), amb altres àrees / àmbits de l'ens local (treball transversal) i/o amb altres ens
locals (treball cooperatiu):
- L'ens treballa amb els tres nivells de cooperació: [35 punts].
- L'ens treballa amb dos nivells de cooperació: [20  punts].
- L'ens treball en un sol nivell: [5 punts].

Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors, per promoure la rotació dels
ens locals

25

- Ens locals que hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [25 punts].
- Ens locals que no hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [0 punts].

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-031, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-031-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als
serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SAD: TASSAD i Espais
d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.

Altres condicions:
Per accedir a "Suport al disseny de les línies d'actuació i a la implementació de plans d'acció
comunitària inclusiva" cal  tenir una "Diagnosi d'inclusió i exclusió social".
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Inclusió social i lluita contra la pobresa
Plans locals d'acció comunitària inclusiva

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 4 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convivència, diversitat i drets civils
Plans locals per a la promoció de la convivència

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20210

S'ofereix suport tècnic en l'elaboració de Plans locals per a la planificació, seguiment i avaluació de les
polítiques públiques per a la promoció de la convivència.

Els Plans Locals de Promoció de la Convivència són un instrument per coordinar les polítiques de foment
de la convivència, mitjançant una diagnosi que permet dissenyar,desenvolupar i prioritzar unes línies
d'acció de manera ordenada, evitant duplicitats i generant sinèrgies entre els diferents departaments
administratius i els actors socials, de manera que el conjunt d'actuacions planificades proporcioni més valor
afegit que la suma de les actuacions individuals.

Els Plans pretenen promocionar la ciutat com a espai de relació social i cultural optimitzant els recursos i
accions ja existents o la creació de noves, per a promoure la convivència, així com reconèixer la
importància del capital social en el desenvolupament social i territorial. Promoure la no discriminació i la
igualtat de tracte, entendre el conflicte com a motor de les transformacions socials

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de viabilitat de l'actuació 40

Grau de qualitat tècnica del projecte 30

Transversalitat i treball en xarxa 30

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-045, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-045-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Altres condicions:
Consells comarcals i mancomunitats:
-  Organitzatiu: Per les característiques del producte és necessari l'existència d'estructures
tècniques compartides pels diferents municipis en l'àmbit de la convivència
- Polític: compromís formal dels municipis amb l'elaboració del pla.

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
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Convivència, diversitat i drets civils
Plans locals per a la promoció de la convivència

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.
Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: - Article 139 de la Llei de Bases de Règim Local 57/2003 de 16 de
desembre.
-  Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
-  Article 42 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (2006)
- 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

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Participació ciutadana
Plataforma Decidim per a la participació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea de Presidència

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i
Participació
Tel.:934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 30/09/2020

Codi recurs:
20213

Plataforma web per a la participació de la ciutadania, entitats i agents mitjançant processos específics o
òrgans de participació.
S'ofereix la instal·lació, l'allotjament i el manteniment de la plataforma en línia així com l'assessorament i la
formació i el treball en xarxa per a la seva implementació.

L'adjudicació del recurs està condicionat a l'existència d'un/a tècnic/a referent per part de l'ens local que
gestioni la plataforma i d'un projecte o procés específic per iniciar la instal·lació.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

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

100

- Concepció i planificació: es valorarà l'adequació al recurs, el calendari i la necessitat del
projecte: [50 punts].
- Execució i claredat expositiva: es valorarà la metodologia, la transversalitat i el treball en
xarxa: [50 punts].

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-193, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-193-20.pdf
Qualsevol altra documentació que aporti informació complementària per a la valoració de la sol·licitud.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació
Altres condicions d'execució i justificació:

La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de
l'assistència.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
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Participació ciutadana
Plataforma Decidim per a la participació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea de Presidència

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la
competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10
punts, però mai menys de 6.
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 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació
ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015,
del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis bàsics d'atenció social
Programari de gestió de la informació dels serveis socials bàsics
Hèstia

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Benestar Social 2020

Convocatòria
Oferta Benestar Social 2020

Canal
Sol·licitud general

Recurs tècnic
Desenvolupament i
manteniment de sistemes
d'informació i gestió

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 31/12/2020

Codi recurs:
20321

Suport en sistemes d'informació mitjançant l'aplicació Hèstia. Aquesta facilita el registre i la gestió
d'expedients de serveis socials bàsics, l'obtenció de memòries, informes socials, la gestió de l'agenda,
l'accés a consultes via oberta, elaboració d'informació de suport a la planificació, gestió i presa de
decisions del Servei/ABSS.
S'ofereix un suport integral que inclou una dimensió tecnològica -instal·lació, evolutius i manteniment de
l'aplicatiu- i una dimensió funcional -atenció a consultes, resolució d'incidències, formació bàsica i
avançada, seguiment de l'ús, assessorament metodològic i revisió dels materials o protocols elaborats per
les ABSS.
L'aplicació garanteix la protecció de dades, el manteniment i el control d'accessos, així com el
desenvolupament d'Hèstia. Per més informació podeu consultar:
https://www.diba.cat/en/web/benestar/hestia

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
 • Ens titulars d'àrees bàsiques de serveis socials (ajuntaments, consells comarcals i/o mancomunitats)
 • El suport es formalitzarà mitjançant l'adhesió al conveni tipus d'adhesió al Sistema d'Informació de
Serveis Socials DIBA-Hèstia

La relació es formalitza mitjançant un conveni regulador entre la Diputació de Barcelona i ens locals
de la demarcació, per a la prestació del servei Hèstia. Els ens locals interessats han de seguir els
següents passos:
1) Aprovar el nou conveni tipus d'adhesió al Sistema d'Informació de Serveis Socials DIBA-Hèstia.
2) Omplir el formulari de sol·licitud.
3) Enviar l'acord d'adhesió al desplegament del Sistema d'Informació de Serveis Socials DIBA-
HÈSTIA i el formulari de sol·licitud, a la Diputació de Barcelona, a través de la Plataforma de
tramitació administrativa EACAT.

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

Acord d'adhesió al desplegament del Sistema d'Informació de Serveis Socials DIBA-HÈSTIA  i el
formulari de Sol·licitud del Servei

Altres condicions:
- Sol·licitud específica disponible a la web de benestar social www.diba.cat/web/benestar/hestia
- Els Ens titulars han de ser àrees bàsiques de serveis socials (ajuntaments, consells comarcals,
mancomunitats, etc.).
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de
l'assistència.

Normativa aplicable:
 • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals
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Serveis bàsics d'atenció social
Programari de gestió de la informació dels serveis socials bàsics
Hèstia

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Benestar Social 2020

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11
d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Participació ciutadana
Projectes de participació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea de Presidència

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i
Participació
Tel.:934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 18/06/2020

Codi recurs:
20223

Assessorament i acompanyament tècnic per al foment de la participació ciutadana. S'ofereix suport als ens
locals en el desenvolupament de projectes per al foment de la participació ciutadana a través de processos
de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva
competència.

Els projectes poden preveure actuacions en matèria de:

- Pressupostos participatius
- Incorporació de les TIC en processos de participació
- Espai públic, equipaments i planejament urbanístic
- Innovació social
- Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible
- Foment de la col·laboració entre entitats per a la producció de polítiques públiques
- Foment de la participació ciutadana per a la transformació de l'administració local
- Processos participatius impulsats per equipaments de proximitat (museus, biblioteques, centres cívics...)
- Altres processos d'impuls de la participació

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

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

60

- Concepció i planificació: es valorarà l'adequació al recurs, el calendari i la necessitat del
projecte, 50% del total del criteri.
- Execució i claredat expositiva: es valorarà la metodologia, la transversalitat i el treball en
xarxa, 50% del total del criteri.

Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització dels municipis amb menys població 40

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-194, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-194-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.
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Participació ciutadana
Projectes de participació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea de Presidència

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació
ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015,
del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiu, la diversitat
funcional i la salut mental

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20230

L'objectiu general d'aquest suport tècnic és el d'acompanyar als ens locals en la millora de l'organització
dels serveis, equipaments i professionals en algún d'aquests tres àmbits: envelliment actiu, diversitat
funcional o salut mental.
En l'àmbit de l'envelliment actiu, els projectes s'adrecen a donar eines per a què els ens locals puguin fer
front a l'envelliment sostingut de la població. A partir de la identificació de les necessitats presents i futures
de les persones grans, caldrà adaptar o promoure els serveis i recursos necessaris per a facilitar
l'envelliment actiu garantint el benestar físic, mental i social de les persones.
En l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental, destinat a àrees bàsiques de serveis socials, els
projectes s'adrecen a promoure la plena participació, inclusió i accesibilitat de totes les persones en els
diferents àmbits socials. El nucli de la intervenció se centra en l'entorn i en els factors socials, tot i que
també són clau els factors subjectius.

El suport tècnic contempla les actuacions següents:
- En l'àmbit de l'envelliment actiu:

   . Diagnosi en l'àmbit de l'envelliment actiu.
   . Pla local d'envelliment actiu.

- En l'àmbit de la diversitat funcional
  . Diagnosi en l'àmbit de la diversitat funcional.

  . Pla local d'actuació en l'àmbit de la diversitat funcional.
- En l'àmbit de la salut mental

  . Diagnosi en l'àmbit de la salut mental.
  . Pla local d'actuació en l'àmbit de la salut mental.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud 40

- 40 punts: els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i s'ajusten
plenament a les característiques del recurs ofert.
-  20 punts: els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb
algunes deficiències  i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert.
-10 punts: els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents en relació
amb les característiques del recurs ofert.
-  0 punts: els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o
no s'ajusten a les característiques del recurs ofert.

Grau de consolidació del treball en xarxa 30

-30 punts: existeixen estructures estables de coordinació i treball en xarxa, tant a nivell
intern com extern a l'ens local, amb antecedents i experiència en el desenvolupament de
projectes transversals.
-15 punts: s'identifiquen els agents implicats en el desenvolupament del projecte però no
existeixen estructures creades ni antecedents de treball en xarxa.
- 0 punts: No s'identifiquen els agents implicats en el projecte.

Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació 30

Hores totals de dedicació al projecte:
- 40 hores o més: [30 punts].
- Entre 25 i 39 hores: [15 punts].
- Entre 15 i 24 hores: [10 punts].
- Menys de 15 hores: [0 punts].

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiu, la diversitat
funcional i la salut mental

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Dades tècniques C1-032, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-032-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de
Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia
maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Altres condicions:
- Només poden sol.licitar projectes en l'àmbit de salut mental les àrees bàsiques de serveis socials.
- Per sol.licitar un Pla d'actuació local cal haver realitzat prèviament una Diagnosi, actualitzada com a
màxim 2 anys abans, i s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud en cas de no haver-la realitzat amb el suport de
la Diputació de Barcelona.

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis social; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i
famílies cuidadores
Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiu, la diversitat
funcional i la salut mental

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convivència, diversitat i drets civils
Promoció de la convivència als espais públics o les comunitats de
veïns i veïnes

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20234

Acompanyament i suport tècnic en el disseny, implementació i desenvolupament d'actuacions que tenen
per objecte afavorir la promoció de la convivència als espais públics o a les comunitats de veïns, amb una
perspectiva col·laborativa, transversal i interseccional.

S'entenen els espais públics i les comunitats de veïns i veïnes com a espais de convivència, de trobada i
d'interacció, on es fan paleses les diversitats de les persones i els conflictes esdevenen elements inherents
a la interacció i, alhora, s'obre una oportunitat per treballar la convivència als barris i ciutats.

Les actuacions de suport es concreten en:
- La realització de diagnosis i estudis per conèixer la situació de la convivència als espais públics o
comunitats de veïns i veïnes d'un barri o municipi.
- El disseny i redacció de programes, serveis o actuacions específiques per promoure la
convivència.
- El disseny i acompanyament en la creació d'espais i processos de reflexió i decisió, així com
espais de treball cooperatiu entorn a la convivència (per ex. Entre equip polític i tècnic, o amb la ciutadania
a través de taules, xarxes o altres.)
- L'acompanyament en actuacions específiques que promoguin la convivència.
- El disseny i realització d'espais o productes que ofereixin eines, coneixements i habilitats tant a
treballadors/res dels ens locals com a la ciutadania per a promoure la convivència.
-  El disseny i acompanyament en estratègies de millora de la comunicació, difusió i sensibilització
d'actuacions per promoure la convivència.

L'ens ha d'escollir una de les dues opcions següents:
- Actuacions per a la promoció de la convivència als espais públics
-  Actuacions per a la promoció de la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de viabilitat de l'actuació 40

Grau de qualitat tècnica del projecte 30

Transversalitat i treball en xarxa 30

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-046, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-046-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per ens local.

Altres condicions:
Escollir una de les dues opcions:
-  Actuacions per a la promoció de la convivència als espais públics
- Actuacions per a la promoció de la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.
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Convivència, diversitat i drets civils
Promoció de la convivència als espais públics o les comunitats de
veïns i veïnes

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: - 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
- Estatut d'Autonomia de Catalunya, 2006
- Carta europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, 18 maig 2002
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Ordenances municipals aplicables

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convivència, diversitat i drets civils
Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20235

Acompanyament als ens locals en l'anàlisi, organització i creació de plans i accions específiques per a
incorporar la igualtat de tracte i la no discriminació com a àmbit d'actuació de política pública.

El suport tècnic es concreta en accions de:
- Diagnòstic. Anàlisi i estudi sobre els programes i dispositius existents al municipi o territori per a
treballar la diversitat, de manera específica en l'abordatge de la no discriminació i la igualtat de tracte.
- Plans d'actuació. Recolzament en el disseny de plans d'acció per a definir estratègies de treball
per afrontar les discriminacions en un context de diversitat.
- Espais de coordinació. Suport a la creació d'estructures transversals per a la coordinació tècnica entre
àrees municipals i la xarxa d'entitats del territori.
- Recursos. Suport a l'elaboració de recursos didàctics i de sensibilització, tals com: protocols,
guies, materials de difusió, etc.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de viabilitat de l'actuació 40

Grau de qualitat tècnica del projecte 30

Transversalitat i treball en xarxa 30

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-047, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-047-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per ens local.

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

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

Pàgina 107 de 129



Convivència, diversitat i drets civils
Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: - Constitució espanyola (art. 9n in 14)
- Directiva 2003/43/CE, d'aplicació del principi d'igualtat de tracte per a les persones amb
independència del seu origen.
- Directiva 2000/78/CE, d'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en el
treball.
- Llei 62/2003 de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (art. 27-
28, 29-33, 34-43) aporta mesures concretes per a la igualtat de tracte i reconeixement de la
discriminació per qüestions de gènere, origen social o ètnic, religió o creences, discapacitat, edat i
orientació sexual.

- Estatut d'Autonomia, LO 6/2006 (art.40)

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convivència, diversitat i drets civils
Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20258

Accions educatives i de sensibilització per a promoure la reflexió, el coneixement i el debat al voltant del fet
de viure junts (con-viure) al municipi.

Les accions es desenvoluparan a través de tallers, activitats lúdiques i culturals, conferències i debats, amb
la voluntat de:

-  Conèixer, respectar i posar en valor la diversitat present al nostre entorn.
- Promoure la cultura de la igualtat de tracte i la no discriminació
-  Reflexionar envers la necessitat de viure, compartir i vincular-nos als espais públics (col·lectius)
de la ciutat
-  Potenciar la interrelació entre persones que habiten i comparteixen un mateix habitat

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execucio i
claredat expositiva

60

- Concepció i planificació: es valora l'adequació al recurs, el calendari i la necessitat del
projecte: 50% del total del criteri.
- Execució i claredat expositiva: es valora la metodologia, la transversalitat i el treball en
xarxa: 50% del total del criteri.

Nombre d'habitants de l'ens 40

En funció de la demanda es valora la creació de diferents trams, però sempre amb el
criteri de prioritzar els municipis de menys població.

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-048, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-048-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per ens local

Compromisos de qualitat:

Pàgina 109 de 129



Convivència, diversitat i drets civils
Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la
competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10
punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Sensibilització envers les relacions igualitàries

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel.:934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20259

Activitats de sensibilització adreçades a fomentar la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones, la
sensibilització cap a la diversitat sexual, afectiva i de gènere, i la lluita per l'erradicació de totes les
violències masclistes.

S'ofereixen actvitats per a cadascun dels tres eixos, en el marc de les campanyes següents:
-  8 de març, Dia Internacional de les Dones
- 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual
- 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Maduresa de la proposta 80

Grau de transversalitat/ interseccionalitat de la proposta 20

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-049, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-049-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues per ens local. L'ens local pot triar una o dues campanyes. Cada sol·licitud anirà acompanyada d'un
únic formulari adjunt i una entrada al PMT.

Altres condicions:
- Es requereix el compromís d'una participació mínima de 10 persones.
- En el cas de consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals i entitats municipals
descentralitzades hauran de realitzar l'activitat en municipis inferiors als 20.000 habitants, i l'ajuntament
d'aquest municipi no ha d'haver presentat també sol·licitud de recurs d'activitat per la mateixa
campanya.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.
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Dones i LGTBI
Sensibilització envers les relacions igualitàries

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes;Llei
11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i
Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les
dones a erradicar la violència masclista

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis Socials d'Atenció Domiciliària
Servei Local Teleassistència

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Benestar Social 2020

Convocatòria
Oferta Benestar Social 2020

Canal
Sol·licitud general

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20322

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona és un servei d'atenció domiciliària que
garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en risc per
raons d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
És un servei preventiu i de proximitat que ofereix suport personal per continuar vivint en l'entorn habitual
amb seguretat, possibilitant que persones que no requereixen d'una atenció permanent i presencial puguin
ser ateses de manera immediata davant situacions de crisi, caigudes o emergències.
La teleassistència és una prestació garantida de  la Cartera de Serveis Socials de Catalunya, sota l'epígraf
de Serveis de les tecnologies de suport i cura, que s'orienta a la població en general en situació de risc
social i/o dependència.

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

Requisits de concessió:
 • Estar adherit a les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

- Adhesió a les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència disponible i
actualitzades a https://www.diba.cat/es/web/benestar/teleassistencia-participacio-ajunt.
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de
l'assistència.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 53%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Normativa aplicable:

 • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Decret 142/2010, d'11
d'octubre, pel qual s'aprova la cartera de serveis socials ; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb dependència.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis Socials d'Atenció Domiciliària
Servei Local Teleassistència

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Benestar Social 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Igualtat de gènere

Indústria, innovació i infraestructures

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convivència, diversitat i drets civils
Servei itinerant de mediació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 31/12/2020

Codi recurs:
20264

El Servei Itinerant de Mediació Ciutadana (SIMC) és un instrument de gestió alternativa de conflictes que la
Diputació de Barcelona posa a l'abast dels ens locals de la demarcació que no disposen d'un servei de
mediació propi. El Servei ofereix l'atenció de professionals mediadors/es imparcials que es desplacen a
l'ens local de la província de Barcelona que ho requereixi.

El Servei també ofereix sessions de difusió i sensibilització sobre el tractament dels conflictes i la cultura de
la pau impartides pels mateixos mediadors/es. Aquestes sessions van adreçades tant a col·lectius
determinats, com són els professionals municipals i càrrecs electes; escolars; comunitats de veïns;
associacions; així com a la població en general.

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

Requisits de concessió:
 • No disposar de servei de mediació propi

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-050, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-050-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la
competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10
punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: 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
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Convivència, diversitat i drets civils
Servei itinerant de mediació ciutadana

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Serveis d'intervenció socioeducativa

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Benestar i ciutadania

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

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20265

Suport al disseny de serveis d'intervenció socioeducativa (infància i adolescència en risc i les seves
famílies), implementant el nou model impulsat des de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu del nou model és situar la família com a unitat social bàsica que vetlla per la protecció i el
desenvolupament dels seus membres, amb possibilitats de millora i canvi, tenint en compte els diferents
nivells de risc.
El model inclou el disseny de:
- Servei a les famílies amb infants de 0-3 anys
- Servei d'atenció diürna (antic centre obert)
- Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents
- Servei d'acompanyament d'adolescents
- Servei d'intervenció socioeducativa itinerant.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 50

- Si existeix una figura referent del projecte  amb una dedicació igual o superior a 2,5
hores setmanals: [50 punts].
- Si la persona referent assumeix parcialment la coordinació, menys de 2,5 hores
setmanals: [25 punts].
- Si no disposa d'aquesta persona o no posa nombre d'hores: [ 0 punts].

Grau d'adequació de la sol·licitud als objectius del recurs tècnic que s'ofereix 50

-  L'ens local  presenta i descriu els objectius i resultats esperats  i aquest
projecte de suport està ben justificat  i és coherent amb el s'ofereix: [50 punts].
-  No hi ha un projecte prou sòlid però es presenten algunes informacions
mínimes sobre què es vol treballar i en quina direcció: [25 punts].
- No hi ha cap informació que justifiqui la demanda: [0 punts].

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-033, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-033-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de
Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia
maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.
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Infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències
Serveis d'intervenció socioeducativa

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 14/2010 de 27 de
maig dels drets i les oportunitats de la infància i adolescencia

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis bàsics d'atenció social
Supervisió d'equips de serveis socials bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20270

Dins de les diferents competències dels i les professionals dels equips bàsics dels serveis socials
municipals, hi ha l'atenció a persones i famílies en situació de dificultat social. El servei de supervisió
ofereix suport per a què els i les tècnics/ques puguin desenvolupar la seva tasca d'una manera més
objectiva, així com aprofundir en els aspectes emocionals que inevitablement intervenen quan es treballa
amb persones i amb el seu malestar. La supervisió és un espai de trobada, intercanvi i reflexió per cercar
entre els i les professionals diferents enfocaments del diagnòstic social, així com estratègies en la
intervenció amb les persones usuàries.
També es treballa el posicionament d'aquests professionals respecte a l'equip i respecte a la mateixa
organització.
Aquests espais de supervisió són conduïts per professionals amb formació i experiència en aquest camp.
Es contemplen 18 hores màximes de supervisió.

Aquest suport es presta en les modalitats següents d'espais de supervisió:
1. Supervisió de casos: quan l'objectiu principal de la demanda és el suport professional per a la recerca de
diferents enfocaments de diagnòstic, així com diferents metodologies i estratègies d'intervenció de
l'actuació sobre el cas.
2. Supervisió dels equips de treball: quan l'objectiu principal és treballar i reforçar les dinàmiques dels
equips, les competències professionals i relacionals, així com les qüestions organitzatives que ajudin a
millorar la comunicació, la interrelació dels equips i la coordinació professional.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
 • Existència d'un grup mínim de 8 professionals o acceptar la participació dels professionals en un grup
format per l'agrupació de municipis de proximitat territorial

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-034, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-034-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència
professional del personal que l'ha assistit 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 2020
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Serveis bàsics d'atenció social
Supervisió d'equips de serveis socials bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis bàsics d'atenció social
Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20271

Suport al desenvolupament de la tasca de comandament dels càrrecs intermedis dels serveis socials dels
ens locals, mitjançant un espai d'intercanvi i acompanyament, amb l'objectiu de millorar les seves habilitats
i capacitats directives i de lideratge, així com facilitar un autodiagnòstic de les seves competències
directives perquè es fixin objectius de millora realistes que puguin assolir amb suport. Ofereix la possibilitat
de compartir i validar noves formes de gestió, i promoure nous enfocaments de treball entre els
participants.
Es contemplen 22 hores màximes de supervisió.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Requisits de concessió:
 • Ser responsable directe d'un equip de serveis socials bàsics i que no desenvolupi tasques d'atenció
directe

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-035, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-035-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per ens.

Altres condicions:
Compromís d'assistència a un 80% de les sessions.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 83% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis bàsics d'atenció social
Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dones i LGTBI
Suport a la implementació dels punts liles

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel.:934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 30/09/2020

Codi recurs:
20275

Disseny i implementació d'un Punt Lila destinat a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds
masclistes i comportaments sexistes que es produeixin en espais públics d'oci i festius (festes majors,
festivals, actuacions musicals, oci nocturn, ...). El recurs inclou:
- Formació i acompanyament a la coordinació i a la implementació del Punt Lila
- Cessió d'una carpa i de materials comunicatius.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Participar en xarxes i espais d'intercanvi organitzats pel centre gestor

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-051, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-051-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Altres condicions:
- L'ens disposarà del recurs durant un màxim d'una setmana.
- L'activitat on s'utilitza el material de préstec haurà de comptar amb una persona responsable
del seu manteniment i bon ús.
- La recollida i el retorn del material va a càrrec de l'ajuntament.  El material s'haurà de recollir a
la plataforma de logística ubicada a l'Av. La Ferreria, 11 de Montcada i Reixac.
- La responsabilitat de l'ús del material va a càrrec de l'ajuntament que haurà de disposar de les
assegurances pertinents.
- Cal seguir les indicacions de muntatge i desmuntatge generals que s'adjunten amb la cessió del
material.
- Els desperfectes del material produït per la seva mala utilització aniran a càrrec de l'ajuntament.
- La programació de les festes o activitats en els espais vinculats als punts liles han de garantir ser
lliures de sexismes.
- La participació en la formació per a la implementació d'un punt lila organitzada per part del centre
gestor.

Condicions d'execució i justificació
Documentació per a la justificació:

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Una vegada realitzat el recurs, l'ens haurà d'enviar a l'Oficina de les Dones i LGTBI una memòria
justificativa de l'activitat realitzada.

Altres condicions d'execució i justificació:
A la memòria de justificació, a l'apartat "Avaluació de l'actuació, impacte i resultats", especifiqueu les
dades següents:
- Nombre actuacions realitzades
- Demanda d'informació i sensibilització
- Derivacions.
- On s'ha derivat?
- Tipologia de públic (edat, identitat de gènere, ...)

Compromisos de qualitat:
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Dones i LGTBI
Suport a la implementació dels punts liles

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei
11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i
Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les
dones a erradicar la violència masclista

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Joventut
Tallers d'emancipació

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel.:934 022 556
o.plaj@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20280

Realització de dues tipologies de tallers, amb una durada no superior a les 2 hores, per a grups de màxim
25 persones:
- Taller, per a joves i/o professionals, per afavorir l'esperit emprenedor i l'autonomia juvenil, usant els
materials "fem tec!" (www.diba.cat/web/fem-tec)
- Taller, per a joves, per al foment de l'associacionisme juvenil.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 70

- Fins a 5.000 habitants [70 punts]
- De 5.001 a 10.000 habitants [65 punts]
- De 10.001 habitants a 20.000 habitants [60 punts]
De 20.001 a 50.000 habitants [55 punts]
Més de 50.000 habitants [50 punts]

Existència d'equipaments adients on desenvolupar els tallers 30

- L'ens disposa d'un mínim d'un centre o equipament  on realitzar el taller [30 punts].
- L'ens no disposa d'un mínim d'un centre o equipament  on realitzar el taller [0 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-125, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-125-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per cada ens local

Altres condicions:
Les sol·licituds per als Tallers que usen els materials "fem tec!", poden incloure tallers per a professinals
i tallers per a joves.
El nombre màxim de tallers que es poden sol·licitar per cada ens local és de 10.

Condicions d'execució i justificació
Altres condicions d'execució i justificació:

Comunicació del responsable de l'ens local, a través del PMT, conforme s'han realitzat els tallers així
com una breu valoració.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència
professional del personal que l'ha assistit 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
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Joventut
Tallers d'emancipació

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

pertinents.
El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 4 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya;
Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Serveis bàsics d'atenció social
Targeta Moneder d'Impacte Social

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Benestar Social 2020

Convocatòria
Oferta Benestar Social 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 31/12/2020

Codi recurs:
20323

Amb aquest programa es pretén facilitar a aquelles persones usuàries dels serveis socials municipals que
rebin ajuts econòmics d'alimentació, l'accés a l'alimentació fresca i altres productes de necessitats
bàsiques (higiene personal, bolquers, etc.). Mitjançant la targeta moneder també es pot accedir al
pagament de les despeses de farmàcia, òptica i material escolar.
La finalitat principal és dotar d'una nova modalitat de pagament dels ajuts descrits, d'una forma més
racional i eficient dins el circuit actual de suport a les persones usuàries de serveis socials.
Aquesta targeta moneder és una targeta de prepagament amb un valor monetari definit pels serveis socials
bàsics dels ens locals de la demarcació de Barcelona que evita l'estigmatització del beneficiari  al poder
escollir una gran diversitat d'aliments i productes de necessitat bàsica.
El programa contempla suport als professionals dels serveis socials municipals per la seva implementació
des de la perspectiva del treball municipal i d'acompanyament tècnic.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
 • Disposar de consignació pressupostària per a ajuts socials d'urgència alimentària i productes de
primera necessitat

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

La presentació de la sol·licitud implica:
1. Que es compromet a subscriure amb Money ToPay el Contracte d'emissió de Targetes Prepagament
que CaixaBank li facilitarà,
2. Que disposa de consignació pressupostària per a ajuts socials d'urgència alimentària i productes de
primera necessitat i que desitja posar-los a l'abast de les persones beneficiàries mitjançant aquest
programa.
3. Cal que indiqueu a les observacions: Codi d'oficina de la Caixa, Adreça, CP i Localitat de l'oficina de
la Caixa.

Condicions d'execució i justificació
Altres condicions d'execució i justificació:

La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de
l'assistència.

Normativa aplicable:
 • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11
d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
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Serveis bàsics d'atenció social
Targeta Moneder d'Impacte Social

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Benestar Social 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Fam zero

Reducció de les desigualtats

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