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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

Pàgina 5 de 112



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

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

Pàgina 6 de 112

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


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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Objectius de desenvolupament sostenible

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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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 9 de 112



Joventut
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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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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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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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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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Educació



Educació 360, educació a temps complet
Aprenentatge competencial

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20025

S'ofereixen activitats i projectes de suport a l'aprenentatge de competències. Les activitats es concreten en
xerrades i tallers adreçats a les diferents etapes i àmbits educatius, sempre conduïts per persones
expertes. Els projectes, de mitja o llarga durada, estan coordinats per l'ens local i es desenvolupen en
col·laboració amb centres educatius i altres agents del territori. Consulteu l'oferta d'activitats mitjançant el
Catàleg sectorial d'Aprenentatge competencial disponible a https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-
2020/competencies.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 70

- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud: [40 punts].
- Disponibilitat d'equips de treball per dur a terme l'actuació: [20 punts].
- Adequació dels resultats esperats en finalitzar l'actuació: [10 punts].

Nombre d'habitants de l'ens 20

Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-093, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-093-20.pdf
Quan es sol·licitin actuacions que s'hagin de dur a terme en escoles o centres educatius, caldrà annexar
una declaració de compromís per cada escola o centre previst. Podeu descarregar-vos el model a:
https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/competencies

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

Altres condicions:
- Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran
desestimades per incompliment de requisits.
- Al camp 'Actuació' de la sol·licitud electrònica cal consignar el nom de l'activitat sol·licitada. Consulteu
l'oferta d'activitats i projectes a: https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/competencies
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

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

En determinats recursos, la persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens
sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i l'avaluació dels resultats.

Compromisos de qualitat:
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Educació 360, educació a temps complet
Aprenentatge competencial

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Orientació i transicions educatives
Ciutats orientadores

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20055

Suport a processos de coordinació i mapeig en l'àmbit de l'orientació al llarg de la vida i les transicions
educatives a través de la definició d'estratègies locals de lluita contra l'abandonament escolar prematur i
l'elaboració de plans i projectes de poble/ciutat/territori orientador. Inclou:
- Estratègies locals contra l'abandonament escolar prematur
- Plans i projectes de poble/ciutat/territori orientador

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 70

- Capacitat per assolir els resultats esperats en finalitzar l'actuació: [30 punts].
- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud : [20 punts].
- Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant: [20 punts].

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-094, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-094-20.pdf

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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya.
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Orientació i transicions educatives
Ciutats orientadores

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació 360, educació a temps complet
Cultura emprenedora a l'escola

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud:
01/06/2020 - 30/09/2020

Codi recurs:
20064

Es persegueix el foment de la cultura emprenedora en el cicle superior d'educació primària per
desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que capacitin les persones per impulsar projectes
professionals i vitals. Durant el curs, l'alumnat d'una aula crea, gestiona i tanca una cooperativa amb el
suport de l'administració pública, empreses, entitats, professionals i altres recursos del territori.

Es fonamenta en dos pilars bàsics:

-  El projecte educatiu a l'aula: mitjançant una metodologia de treball per projectes i aprenentatge
transversal, l'alumnat desenvolupa competències emprenedores.
- L'estratègia local: els ens locals treballen de manera transversal i coordinada des de les àrees
d'Educació i de Promoció econòmica per acompanyar el procés de creació i desenvolupament de les
cooperatives i vincular el projecte amb l'entorn.

La sol·licitud de participació té una vigència de quatre anys.

Aquest recurs s'ofereix conjuntament entre la Gerència de Serveis d'Educació i el Servei de Teixit
Productiu.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud 40

Experiència prèvia en polítiques d'emprenedoria en l'àmbit educatiu 40

Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant 20

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-095, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-095-20.pdf

Altres condicions:
Els municipis amb 4 escoles o més poden presentar sol·licitud directament. Els municipis amb menys de
4 escoles s'han d'adherir a un ens local supramunicipal de referència en el seu territori.

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.
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Educació 360, educació a temps complet
Cultura emprenedora a l'escola

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 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
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei
12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya;  Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de
l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul
del creixement i de la creació d'ocupació.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Treball digne i creixement econòmic

Indústria, innovació i infraestructures

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Escoles i centres educatius
Documents dels centres educatius

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20079

Es dona suport en l'elaboració de documents de gestió per a escoles i centres educatius de titularitat
municipal (escoles bressol, escoles d'educació especial, centres d'ensenyaments musicals i artístics, i
escoles i serveis de formació de persones adultes). Inclou:
- Projecte educatiu de centre
- Document de normes d'organització i funcionament
- Oferta educativa.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 70

- Capacitat per assolir els resultats esperats en finalitzar l'actuació: [30 punts].
- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud : [20 punts].
- Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant: [20 punts].

Vinculació amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-096, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-096-20.pdf

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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya.
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Escoles i centres educatius
Documents dels centres educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació 360, educació a temps complet
Ecosistemes educatius locals

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20080

Projectes per a l'impuls de la gestió i la governança de les polítiques educatives amb la connexió dels
agents educatius locals. Inclou:
- Plans i projectes educatius de territori, poble o ciutat
- Consells escolars i educatius municipals
- Plans i consells locals d'infància i adolescència
- Projectes de connexió d'espais i temps educatius que impliquin a diferents agents i s'orientin a la
promoció de l'equitat educativa.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 70

- Capacitat per assolir els resultats esperats en finalitzar l'actuació: [30 punts].
- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud : [20 punts].
- Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant: [20 punts].

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-097, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-097-20.pdf

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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
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Educació 360, educació a temps complet
Ecosistemes educatius locals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

juliol, d'educació de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Equitat educativa
Escolaritat equilibrada

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20092

Suport a serveis i actuacions de planificació escolar mitjançant estudis de previsió i projecció de
necessitats, mesures de lluita contra la segregació escolar i instruments per reforçar l'equitat en l'accés a
l'escola i en l'acompanyament a l'escolaritat. Inclou:
- Prospecció demogràfica escolar
- Mesures d'escolarització
- Estudis de públics i tarifació social
- Protocols de prevenció de l'absentisme.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 70

- Capacitat per assolir els resultats esperats en finalitzar l'actuació: [30 punts].
- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud : [20 punts].
- Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant: [20 punts].

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-098, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-098-20.pdf

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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
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Equitat educativa
Escolaritat equilibrada

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

juliol, d'educació de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Escoles i centres educatius
Espais i equipaments educatius

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20098

Elaboració de projectes d'ús, reforma, manteniment i millora d'equipaments educatius públics així com
d'adequació d'espais per millorar els processos i les experiències d'aprenentatge. Inclou:
- Estudis de manteniment i informes de patologies
- Projectes de revisió d'instal·lacions
- Auditories i certificacions energètiques
- Projectes i avantprojectes de reforma , millora i ampliació
- Plans d'autoprotecció.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 70

- Capacitat per assolir els resultats esperats en finalitzar l'actuació: [30 punts].
- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud : [20 punts].
- Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant: [20 punts].

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-099, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-099-20.pdf

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.

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
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Escoles i centres educatius
Espais i equipaments educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació, esports i joventut
Finançament d'activitats educatives, esportives i juvenils

Educació

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

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Àrea d'Educació, Esports i
Joventut

Codi recurs:
20380

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

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
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Educació, esports i joventut
Finançament d'activitats educatives, esportives i juvenils

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Altres condicions d'execució i justificació:
Import mínim de l'ajut: 1.000 euros.

Compromisos de qualitat:

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Escoles i centres educatius
Finançament d'escoles municipals

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20133

Participació en el finançament de les despeses de funcionament dels centres i dels serveis educatius de
titularitat municipal (escoles d'educació especial, centres d'ensenyaments musicals i artístics, i escoles i
serveis de formació de persones adultes). L'objectiu del recurs és garantir la qualitat i sostenibilitat del
servei. L'import de l'ajut es podrà destinar al finançament de despeses corrents de personal,
subministraments i material fungible, entre altres conceptes.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 60

Hores anuals de docència (nombre d'hores anuals lectives que el conjunt del personal docent
dedica a l'activitat referent a la sol·licitud)

25

Nombre d'alumnes del servei que es consiga a la sol·licitud 15

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 C1-101, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-101-20.pdf
En cas de representar una xarxa de municipis, podeu descarregar-vos el model de declaració per a
xarxes intermunicipals a: https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/xarxes

Nombre màxim de sol·licituds:
Es podran sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens local entre tots els corresponents a la
Gerència de Serveis d'Educació, excepte en el cas de ser ens gestor d'una xarxa intermunicipal que es
podrà presentar una sol·licitud més.

Altres condicions:
- Els municipis de menys de 5.000 habitants podran presentar sol·licitud només en el cas de ser ens
gestors de xarxes intermunicipals.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

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.

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
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Escoles i centres educatius
Finançament d'escoles municipals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

- 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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Orientació i transicions educatives
Finançament de cursos de transicions educatives

Educació

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
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20381

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

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
 • Cursos de preparació per a les proves d'accés a CFGM i/o Cursos de preparació per a les proves per
obtenir el Graduat en ESO i Cursos de preparació per a les proves d'accés a CFGS

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

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

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

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

Dades tècniques C1-196, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-196-20.pdf

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

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

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Cap 1, 2  i 4,  en els següents conceptes:
·Despeses del personal formador, intern i extern.
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Orientació i transicions educatives
Finançament de cursos de transicions educatives

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/09/2020 a 31/07/2021
Justificació final 01/07/2021 a 30/09/2021

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 C4-051, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-051-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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

Pàgina 35 de 112

https://www.diba.cat/web/ods/educacio-de-qualitat
https://www.diba.cat/web/ods/igualtat-de-genere
https://www.diba.cat/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic
https://www.diba.cat/web/ods/reduccio-de-les-desigualtats


Equitat educativa
Finançament de programes educatius

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20128

Suport econòmic al desplegament d'actuacions i programes educatius que fomentin l'educació a temps
complet i les polítiques d'orientació i suport a les transicions educatives.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 60

Vinculació amb l'estratègia local d'educació 20

Existència de mecanismes d'implicació de l'entorn socioeducatiu 10

Existència d'un model d'avaluació i/o seguiment de l'actuació 10

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 C1-100, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-100-20.pdf
En cas de representar una xarxa de municipis, podeu descarregar-vos el model de declaració per a
xarxes intermunicipals a: https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/xarxes

Nombre màxim de sol·licituds:
Es podran sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens local entre tots els corresponents a la
Gerència de Serveis d'Educació, excepte en el cas de ser ens gestor d'una xarxa intermunicipal en que
es podrà presentar una sol·licitud més.

Altres condicions:
- Els municipis de menys de 5.000 habitants podran presentar sol·licitud només en el cas de ser ens
gestors de xarxes intermunicipals.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formualri de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

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.

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,
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Equitat educativa
Finançament de programes educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Equitat educativa
Finançament de programes educatius en petits municipis

Educació

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

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

Codi recurs:
20129

Suport econòmic a  la gestió d'equipaments i centres educatius i al desplegament d'actuacions i programes
educatius que fomentin l'educació a temps complet i les polítiques d'orientació i suport a les transicions
educatives. Aquest fons té el triple objectiu de facilitar al màxim la tramitació dels ajuts als municipis més
petits, flexibilitzar la implementació dels projectes educatius i assolir la màxima cobertura territorial
possible. Es distribueix atenent a criteris poblacionals, de manera que afavoreix els municipis més petits.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

- Import mínim de l'ajut: 1.000 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.
- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser utilitzats per complementar
proporcionalment els ajuts de la resta de municipis.

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

Dades tècniques C4-033, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-033-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
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Equitat educativa
Finançament de programes educatius en petits municipis

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

pertinents.
Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Orientació i transicions educatives
Finançament de projectes innovadors de transicions educatives

Educació

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
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20382

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

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència de metodologies i accions de personalització aprenentatges, d'implicació de
l'entorn socioeducatiu i de definició d'itineraris i de continuïtat formativa

60

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

Grau d'adequació dels objectius i accions  en donar resposta a l'abandonament escolar
prematur

20

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

Existència de mesures d'atenció a la diversitat educativa 10

-L'actuació disposa de mesures d'atenció a les persones amb NESE: fins a 10 punts.
-L'actuació disposa parcialment de mesures d'atenció a les persones amb NESE: fins a 5
punts.
-L'actuació no disposa de mesures d'atenció a les persones amb NESE: 0 punts.

Existència d'un model d'avaluació i/o seguiment de l'actuació 10

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

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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

Dades tècniques C1-197, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-197-20.pdf

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

Altres condicions:
- Les actuacions del projecte han de computar un mínim de 450 hores, que inclou les hores lectives, les
d'atenció directa a l'alumnat (orientació i acompanyament) i de coordinació del treball intern i extern.
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Orientació i transicions educatives
Finançament de projectes innovadors de transicions educatives

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

- Estan exclosos de finançament d'aquest recurs els cursos de preparació per a l'accés a cicles
formatius de grau mitjà i superior, i els de Programes de Formació i Inserció.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/09/2020 a 31/07/2021
Justificació final 01/07/2021 a 30/09/2021

Import màxim d'ajut:
20000

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 C4-052, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-052-20.pdf

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

Compromisos de qualitat:

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Orientació i transicions educatives
Finançament de projectes innovadors de transicions educatives

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Orientació i transicions educatives
Fires i jornades d'orientació educativa

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud:
01/06/2020 - 30/09/2020

Codi recurs:
20140

Realització d'activitats d'orientació educativa per complementar les programacions de fires i jornades
d'orientació organitzades pels ens locals. Les activitats es concreten en xerrades d'orientació conduïdes
per persones expertes i en punts d'orientació personalitzada. Consulteu l'oferta d'activitats mitjançant el
Catàleg sectorial de Fires i Jornades d'Orientació disponible a
https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/fj

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 70

- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud: [40 punts].
- Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant: [20 punts].
- Capacitat per assolir els resultats esperats en finalitzar l'actuació: [10 punts].

Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 20

Nombre d'habitants de l'ens 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-102, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-102-20.pdf

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

Altres condicions:
- L'ens sol·licitant ha d'organitzar una fira, jornada o setmana d'orientació educativa en el seu territori.
- Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran
desestimades per incompliment de requisits.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic document de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

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

En determinats recursos, la persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens
sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i l'avaluació dels resultats.

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:
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Orientació i transicions educatives
Fires i jornades d'orientació educativa

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya.

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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Educació 360, educació a temps complet
Funció educativa de les famílies

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20148

Actuacions per enfortir la funció educativa, la participació i l'acompanyament a les famílies en els
processos educatius dels fills i filles. Es concreta en tallers i xerrades, projectes de suport  i espais de
debat educatiu. Consulteu l'oferta d'activitats mitjançant el Catàleg sectorial de suport a la Funció educativa
de les famílies disponible a://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/families

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 70

- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud: [40 punts].
- Disponibilitat d'equips de treball per dur a terme l'actuació: [20 punts].
- Adequació dels resultats esperats en finalitzar l'actuació: [10 punts].

Nombre d'habitants de l'ens 20

Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-103, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-103-20.pdf
Quan es sol·licitin actuacions que s'hagin de dur a terme en escoles o centres educatius, caldrà annexar
una declaració de compromís per cada escola o centre previst. Podeu descarregar-vos el model a:
https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/families

Nombre màxim de sol·licituds:
Tres sol·licituds per ens.

Altres condicions:
- Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran
desestimades per incompliment de requisits.
- Al camp 'Actuació' de la sol·licitud electrònica cal consignar el nom de l'activitat sol·licitada. Consulteu
l'oferta d'activitats i projectes a: https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/families
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formualri de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

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

En determinats recursos, la persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens
sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i l'avaluació dels resultats.

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 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
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Educació 360, educació a temps complet
Funció educativa de les famílies

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Escoles i centres educatius
Gestió de serveis educatius

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20152

Suport al desenvolupament i a la gestió de centres i serveis educatius de titularitat municipal (escoles
bressol, escoles d'educació especial, centres d'ensenyaments musicals i artístics, i escoles i serveis de
formació de persones adultes). Inclou suport en l'elaboració de documents de:
- Model de servei
- Estudis de costos
- Suport a l'elaboració de contractes.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 70

- Capacitat per assolir els resultats esperats en finalitzar l'actuació: [30 punts].
- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud : [20 punts].
- Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant: [20 punts].

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-104, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-104-20.pdf

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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya.
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Escoles i centres educatius
Gestió de serveis educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Orientació i transicions educatives
Serveis d'orientació i transicions educatives

Educació

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud:
01/06/2020 - 30/09/2020

Codi recurs:
20266

Suport a la realització de serveis d'orientació i d'acompanyament a les transicions educatives, que facilitin
la definició d'itineraris al llarg de la vida, amb una èmfasi especial en la lluita contra l'abandonament escolar
prematur i el desenvolupament de noves oportunitats educatives. Inclou els projectes d'orientació educativa
adreçats a famílies, centres i serveis municipals.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 70

- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud: [40 punts].
- Disponibilitat d'equips de treball per dur a terme l'actuació: [20 punts].
- Adequació dels resultats esperats en finalitzar l'actuació: [10 punts].

Vinculació amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

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 C1-105, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-105-20.pdf

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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya.
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Orientació i transicions educatives
Serveis d'orientació i transicions educatives

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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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Esport local: activitats esportives
Activitats esportives itinerants

Esports

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
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20008

Les activitats itinerants tenen l'objectiu de donar suport als ens locals en la promoció de l'activitat física i el
lleure actiu per a tots els segments de població. S'ofereixen les activitats següents:

- De curta durada (1 dia):
   . Jornada Divertim-nos en moviment, adreçada a persones amb discapacitat
   . Rollers als instituts,  adreçada a adolescents
   . Tallers de marxa nòrdica, adreçats a gent gran

- De llarga durada:
   . Exposició Jocs del món (mínim 2 setmanes)
   . Pump track (mínim 1 setmana).

Podeu consultar l'oferta d'activitats a:
https://www.diba.cat/documents/41289/19895698/ActivitatsEsportivesItinerants-dossier/d52b817e-dab9-
491d-9222-c299031ec634

Els ajuntaments hauran de col·laborar en la coordinació de l'activitat al seu municipi i assumir les
condicions descrites a l'apartat "Altres condicions de sol·licitud".

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació de l'ens local als requeriments tècnics específics de cada activitat 100

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80

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 C1-106, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-106-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Tres sol·licituds per ens local, com a màxim:
- Dues sol·licituds d'activitats de curta durada
- Una sol·licitud de llarga durada.

Altres condicions:
- Cada sol·licitud ha d'incloure només un formulari associat i en el qual es demani només una activitat.
- Els ajuntaments hauran d'asumir les següents tasques:
. La coordinació de l'activitat amb els agents locals del seu municipi
. Cedir i preparar l'espai necessari en condicions de seguretat d'acord amb les prescripcions tècniques
de cada activitat
. Complir els requeriments tècnics específics de cada activitat
. Fer difusió de l'activitat per aconseguir el màxim nombre de participants
 . Coordinar les inscripcions, si escau.

Condicions d'execució i justificació
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Esport local: activitats esportives
Activitats esportives itinerants

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Altres condicions d'execució i justificació:
En la conceesió del recurs es tindrà en compte el compliment dels requeriments tècnics de cada activitat
i els recursos disponibles per a cadascuna d'elles.

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Anàlisi de l'impacte dels esdeveniments esportius

Esports

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
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20021

Aquest recurs té per objectiu identificar i quantificar l'impacte econòmic i la repercussió social i esportiva
d'un esdeveniment en el territori on es desenvolupa. A més, s'ofereix la possibilitat d'identificar i quantificar
l'impacte ambiental de l'esdeveniment esportiu. Els treballs aporten una primera part d'anàlisi i un segon
apartat de recomanacions i accions de millora.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Volum de persones implicades en l'esdeveniment (participants, organització i públic) 40

Es prioritzen els esdeveniments amb més participació.

Tipus de gestió de l'esdeveniment 30

Es prioritzaran els esdeveniments de gestió directa.

Grau de compliment de la documentació necessària 20

Pressupost actual detallat (detall i descripció de les partides pressupostàries d'ingressos i
despeses i detall i descripció de l'import).

Nombre d'edicions de l'esdeveniment 10

 S'atorga més puntuació als esdeveniments amb més nombre d'edicions.

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 finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-107, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-107-20.pdf
- Documentació obligatòria: Pressupost detallat d'ingressos i despeses de l'última edició de
l'esdeveniment. Per als nous esdeveniments, una previsió completa d'ingressos i despeses.

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

Altres condicions:
- Per a accedir a aquest recurs l'ens local ha de ser titular o cotitular de l'activitat esportiva.
-  La redacció de l'estudi queda supeditada a haver sol·licitat el recurs "Enquesta de satisfacció
d'esdeveniments esportius" en els catàlegs de serveis 2018, 2019 o 2020.
- En el cas dels estudis de medi ambient, s'ha de mencionar el personal tècnic de contacte de l'ens local
en l'àmbit de medi ambient i assegurar un treball transversal entre totes les àrees involucrades.
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Esport local: activitats esportives
Anàlisi de l'impacte dels esdeveniments esportius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Treball digne i creixement econòmic

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Aprofitament turístic dels esdeveniments esportius

Esports

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
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20026

Elaboració d'un estudi d'anàlisi de la repercussió econòmica i turística d'un esdeveniment esportiu. L'estudi
conté un pla d'accions per incrementar l'impacte de l'esdeveniment al territori.
Inclou l'acompanyament i assistència tècnica en l'ús i complementació, per part de l'equip municipal, de
l'aplicatiu d'aprofitament turístic dels esdeveniments esportius de la Diputació de Barcelona, i implica una
dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb l'organització de l'esdeveniment (tècnic,
organitzador, etc).

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi 60

- Volum de persones implicades en l'esdeveniment (participants, organització i públic) fins
a [20 punts].
- Impacte econòmic de l'esdeveniment fins a [20 punts].
- Treball transversal amb les àrees de turisme o promoció econòmica de l'ens local fins a
[20 punts].

Grau de qualitat tècnica de la documentació requerida 20

- Projecte tècnic i pressupost detallat.

Nombre d'edicions de l'esdeveniment 20

- S'atorga més puntuació als esdeveniments amb més nombre d'edicions.

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 finalitzi el termini de sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-108, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-108-20.pdf
- Projecte tècnic de l'esdeveniment.
- Pressupost detallat d'ingressos i despeses de l'esdeveniment.

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

Altres condicions:
- L'ens local ha de ser titular o cotitular de l'activitat esportiva.
- La redacció de l'estudi queda supeditada a haver sol·lictat el recurs "Enquesta de satisfacció
d'esdeveniments esportius" en els catàlegs de serveis de 2018, 2019 o bé 2020.
- El recurs implica una dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb l'organització
de l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc.)
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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 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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Assessoraments d'activitats esportives

Esports

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
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20031

Elaboració d'informes d'assessorament amb l'objectiu de donar suport al disseny, planificació i gestió
d'activitats esportives locals i esdeveniments esportius. Els informes poden ser sobre els temes següents:
- Planificació i gestió estratègica de l'oferta esportiva
- Planificació i gestió de programes esportius adreçats a diferents col·lectius (infants, joves, persones
adultes, gent gran, etc.)
- Planificació i gestió d'esdeveniments esportius
- Acompanyament en la millora de la qualitat dels esdeveniments esportius a través de l'ús d'un aplicatiu
que permet l'elaboració d'un informe que inclou una proposta d'accions per incrementar la qualitat de
l'esdeveniment. Aquesta línia d'assessorament implica una dedicació mínima de 7 hores per part del
personal relacionat amb l'organització de l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc)..
- Incorporació de la perspectiva de gènere, de mesures solidàries, inclusives, mediambientals, etc.
- Altres d'interès per a l'ens local.

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

Requisits de concessió:
 • Aportació per part de l'ens de la informació necessària per realitzar l'assessorament

- Els ens locals aportaran informació addicional per realitzar l'assessorament quan sigui necessària:
organigrama, pla d'activitats, programa de l'esdeveniment, etc.

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:

Els ens locals aportaran informació addicional per a una millor i més adequada comprensió de la
sol·licitud quan sigui necessària.

Altres condicions:
- En el camp "Actuació" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència d'acord amb
les que s'especifiquen en la descripció del recurs.
- En el camp "Observacions", especifiqueu la motivació de la sol·licitud.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 70% 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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.
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Esport local: activitats esportives
Assessoraments d'activitats esportives

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: equipaments esportius
Assessoraments d'equipaments esportius

Esports

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
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

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

Codi recurs:
20032

Elaboració d'informes d'assessorament amb l'objectiu de donar suport bàsic a una planificació i gestió més
eficient dels equipaments esportius locals. Poden ser sobre els temes següents:
- Activació de processos de planificació i viabilitat d'equipaments esportius
- Millores en la gestió dels equipaments esportius
- Pautes per a la millora del manteniment i/o l'eficiència energètica
- Anàlisi bàsica de l'estat actual de les infraestructures en els equipaments esportius
- Estudis inicials per a la reforma, o obra nova, dels equipaments esportius
- Estudis inicials per a la reposició d'elements i/o sistemes dels equipaments esportiu
- Àmbit jurídic: suport en l'elaboració de reglaments i/o plecs, redacció de notes informatives, interpretació
normativa i anàlisi d'altra documentació de contingut juridico-administratiu.

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

Requisits de concessió:
 • Aportació per part de l'ens local de la informació necessària per realitzar l'assessorament

- Els ens locals aportaran informació addicional per realitzar l'assessorament, segons sigui necessari.
La documentació necessària per realitzar l'assessorament segons la seva temàtica estarà publicada a
la següent pàgina web: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes

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:

Els ens locals aportaran informació obligatòria addicional per a una millor i més adequada comprensió
de la sol·licitud quan sigui necessària. La informació obligatòria per a cada tipologia d'assessorament
està disponible en el següent enllaç:
http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes

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

Altres condicions:
- 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 d'"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 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
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Esport local: equipaments esportius
Assessoraments d'equipaments esportius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport i Decret 95/2005, de 31 de maig, del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Beques esportives per prevenir el risc d'exclusió

Esports

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
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20043

L'objectiu d'aquest recurs és afavorir l'accés a la pràctica esportiva de persones en risc d'exclusió social
(per raons econòmiques o situació social) a través de beques per a la participació en activitats esportives
(extraescolars, campus esportius, participació continuada en programes esportius, etc).

Aquest recurs només pot anar destinat a les persones que estan en situació de risc d'exclusió social, no
podent-se'n beneficiar la resta dels participants de l'activitat.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Població ponderada pel grau de vulnerabilitat social del municipi 70

La puntuació del criteri s'atorga considerant la població ponderada per l'índex
IVSO_Esports que té en compte els indicadors de taxa d'atur registrat, base imposable
mitjana de l'IRPF, % de població nascuda fora de la Unió Europea i taxa d'escolarització
als 17 anys. Cada indicador té el mateix pes en l'índex i prèviament s'han estandarditzat i
tipificat.

Nombre d'habitants 30

- Fins a 5.000 habitants: [30 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants: [20 punts].
- Més de 20.001 habitants: [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
Nombre màxim de sol·licituds:

Una per ens local.
Altres condicions:

Queden excloses del recurs les persones que no es troben en situació de risc d'exclusió social i els
esportistes professionals.

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.

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:
12000

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,
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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 C4-034, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-034-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
El suport de l'ens local als destinataris pot consistir en l'atorgament d'ajuts o beques (que s'abonaran als
destinataris o a les entitats on realitzen l'activitat esportiva) o en la bonificació de quotes per a les
activitats esportives en les que participen.

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 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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Cicle de passejades per a la gent gran

Esports

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
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20053

El cicle de passejades de marxa nòrdica o tradicionals és un suport per a la dinamització de l'activitat física
dirigida a la gent gran i, alhora, dona a conèixer diferents indrets del territori mentre es practica exercici de
manera adaptada a les possibilitats dels usuaris.

Els ens locals de nova incorporació rebran un ajut fix de 500 euros per a l'adquisició de bastons de marxa
nòrdica.
Els ens locals de continuitat (fase d'intercanvis) rebran un ajut fix de com a mínim 1.000 euros per a les
despeses de participació en el programa i, en cas que demanin participar en la modalitat de marxa nòrdica,
un import per a l'adquisició de bastons de marxa nòrdica (que no superarà els 500euros) en funció de la
disponibilitat de recursos.

Més informació a: http://www.diba.cat/web/esports/suport-economic

Destinataris:
Ajuntaments, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de viabilitat tècnica de la incorporació al projecte (municipis de nova incorporació) o
grau de bona gestió de l'actuació en l'edició anterior (municipis de continuïtat)

60

Municipis de nova incorporació:
- Implicació del servei municipal d'esports: [30 punts].
- Disponibilitat del referent de gestió i del monitoratge: [20 punts].
- Sistema de detecció de participants: [10 punts].
Municipis de continuïtat:
-0 reclamacions de fulls d'avaluació: [60 punts].
- 1 reclamació de fulls d'avaluació: [40 punts].
- 2 reclamacions de fulls d'avaluació [25 punts].
- 3 reclamacions de fulls d'avaluació [10 punts].
- 4 o més reclamacions de fulls d'avaluació: [0 punts].

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

- Fins a 5.000 habitants: [40 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants: [30 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants: [20 punts].
- Més de 50.001 habitants: [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:

Dades tècniques C1-109, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-109-20.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
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
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Capítol 4. A excepció de: Despeses de càtering.

En cas de rebre ajut per a l'adquisició de bastons de marxa nòrdica, si l'ens local fa servir el formulari
simplificat de justificació de despeses, haurà d'adjuntar la factura acreditativa de la compra.

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:
1500

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

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 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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Millora col·laborativa de la gestió esportiva local
Comunitat Esportiva Local (CEL)

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Millora de la qualitat dels agents esportius locals

Convocatòria
Millora de la qualitat dels
agents esportius locals

Canal
Correu electrònic

Recurs tècnic

Gestió relacional

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Esports
Tel.:934 722 464
gs.esports@diba.cat

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

Codi recurs:
20338

Entorn virtual dirigit als professionals del món esportiu local per treballar de forma col·laborativa, compartir i
gestionar coneixement a través de diverses eines de participació (blogs, fòrums, wikis, xats...).
La Comunitat Esportiva Local (CEL) té per objectiu la creació d'un espai virtual on facilitar l'assistència i el
treball en xarxa entre municipis en matèria esportiva i està adreçat al personal tècnic municipal d'esports.

Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
 • Sense requisits

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

Els locals interessats en participar-hi han d'enviar un correu electrònic a la bústia de la Gerència de
Serveis d'Esports: gs.esports@diba.cat

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Dinamització de l'activitat física i l'esport local

Esports

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

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

Codi recurs:
20072

Suport econòmic a l'oferta d'activitats físicoesportives impulsades per ajuntaments, consells comarcals i
entitats municipals descentralitzades que tinguin per objectiu facilitar l'accés de la ciutadania a l'esport, en
programes esportius continuats o esdeveniments puntuals.

L'objectiu del fons és triple:
- Assegurar l'oferta d'activitat física i esportiva al territori
- Facilitar la tramitació d'ajuts
- Assolir la màxima cobertura territorial possible.

El fons es distribueix atenent a criteris poblacionals i en funció de la tipologia d'ens local, amb una
aportació fixa per tram de població d'acord amb el següent:
- Municipis amb població fins a 1.000 habitants: mínim 2.000 euros
- Municipis amb població de 1.001 a 5.000 habitants: mínim 3.000 euros
- Municipis amb població de 5.001 a 10.000 habitants: mínim 4.300 euros
- Municipis amb població de 10.001 a 50.000 habitants: mínim 5.000 euros
- Municipis amb més de 50.000 habitants: mínim 6.000 euros
- Consells comarcals i Entitats Municipals Descentralitzades: mínim 2.000 euros

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Condicions de concertació

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.

No es consideraran elegibles les subvencions a entitats esportives per al funcionament ordinari de
l'entitat, les subvencions a esportistes individuals o col·lectius ni l'adquisició d'equipacions esportives.
Tampoc els àpats d'esdeveniments que no siguin avituallaments, les despeses de proves o campionats
adreçats exclusivament a esportistes federats, els espectacles esportius i les nits de l'esport. No es
consideraran despeses elegibles les activitats organitzades o subvencionades per altres departaments
de la Diputació de Barcelona.

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,
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Esport local: activitats esportives
Dinamització de l'activitat física i l'esport local

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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 C4-035, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-035-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius

Esports

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
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20090

Implementació, recollida de dades i informe de resultats d'enquestes de satisfacció d'esdeveniments
esportius. El qüestionari de l'enquesta està dissenyat per la Gerència de Serveis d'Esports de la Diputació
de Barcelona i inclou preguntes relatives al perfil del participant, a la satisfacció amb l'organització de
l'esdeveniment esportiu i, de manera opcional, es pot incloure un bloc de preguntes que permet analitzar-
ne la repercussió econòmica. A més, l'ens local pot proposar afegir un màxim de tres preguntes extres.

Per esdeveniments on s'estimi un volum important d'acompanyants i públic assistent, s'aporta la
metodologia per tal que l'organització, si ho desitja, pugui recollir presencialment les dades necessàries per
ampliar la informació d'impacte econòmic.

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

Requisits de concessió:
 • L'ens local ha de ser, com a mínim, coorganitzador de l'esdeveniment

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 C1-110, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-110-20.pdf

Altres condicions:
- Les sol·licituds s'han de presentar, com a mínim, 15 dies abans de la data de l'esdeveniment.
- El qüestionari és en línia i l'ens local s'encarregarà de distribuir-ne l'enllaç entre els participants.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 70% 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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Esdeveniments esportius "Gran Premi Diputació de Barcelona"

Esports

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
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20093

Suport a esdeveniments esportius, organitzats o vehiculats a través de l'ens local, que per la seva
naturalesa singular tenen una repercussió en el territori, amb la voluntat de garantir la qualitat en un circuit
estable d'esdeveniments a la demarcació.

Es dona suport a les activitats següents:
- Mitges maratons urbanes amb el recorregut homologat per la Federació Catalana d'Atletisme.
- Esdeveniments esportius singulars de caràcter puntual.
- Tornejos internacionals de caràcter anual.

S'exclouen:
- Esdeveniments en què el 2020 sigui la primera edició.
- Campionats territorials, proves espectacle i nits de l'esport.

S'estableix un import màxim en funció de la tipologia d'esdeveniment i la participació a la darrera edició:
- Curses ciclistes o BTT amb menys de 1.500 participants

: 2.500 euros
- Curses ciclistes o BTT amb 1.500 o més participants:

 10.000 euros
- Curses de muntanya amb menys de 1.000 participants:

 5.500 euros
- Curses de muntanya amb 1.000 o més participants

: 8.500 euros
- Curses urbanes amb menys de 2.000 participants:

 2.500 euros

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de continuïtat com a esdeveniment esportiu "Gran Premi Diputació de Barcelona"
(GPDB)

50

- En les 3 últimes edicions: [50 punts].
- En les 2 últimes edicions: [15 punts].
- En l'última edició: [5 punts].

Grau de qualitat tècnica del projecte 40

- Es valora la coherència tècnica del projecte en termes d'objectius socials, els
participanbts, els col·lectius destinataris (sent prioritaris els joves, les dones i les persones
amb discapacitat), la col·laboració d'entitats esportives locals, l'àmbit territorial, la modalitat
esportiva així com l'aportació de documentació complementària.

Nombre d'edicions de l'esdeveniment 10

- Més de 30 edicions: [10 punts].
- Entre 16 i 30 edicions: [8 punts].
- Entre 6 i 15 edicions: [4 punts].
- Entre 2 i 5 edicions: [1 punt].

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 C1-111, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-111-20.pdf
- Projecte tècnic.
- Pressupost detallat.
- Certificats d'homologació de la Federació Catalana d'Atletisme (en el cas de mitja marató urbana).
- Altra documentació que l'ens local consideri convenient.

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

Altres condicions:
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Esport local: activitats esportives
Esdeveniments esportius "Gran Premi Diputació de Barcelona"

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

-  És requisit imprescindible haver sol·licitat el recurs "Enquestes de satisfacció
d'esdeveniments esportius" al Catàleg de serveis 2020.
- Obtenir l'ajut econòmic comporta una sèrie d'obligacions per part de l'esdeveniment
subvencionat: incorporar el nom "Gran Premi Diputació de Barcelona" a l'esdeveniment; lliurar trofeus de
la Diputació de Barcelona; facilitar la col·locació d'imatge corporativa de la Diputació de Barcelona als
espais de competició; invitar els representants d'Esports de la Diputació de Barcelona al lliurament de
premis; passar l'enquesta de satisfacció als participants, garantir la qualitat i la seguretat de
l'esdeveniment; enviar a la Diputació de Barcelona imatges i dades sobre participació l'endemà de
l'esdeveniment i formar part del programa de millora de la qualitat dels esdeveniments esportius
promogut per la Diputació de Barcelona.

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.

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:
15000

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 C4-036, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-036-20.pdf

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 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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Esdeveniments esportius "Gran Premi Diputació de Barcelona"

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: equipaments esportius
Estudis arquitectònics d'equipaments esportius

Esports

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
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Nova inversió

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

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

Codi recurs:
20106

S'ofereix l'elaboració de:
- Projecte d'ordenació de zones esportives: estudi arquitectònic que defineix de manera bàsica i
esquemàtica la implantació i les relacions de noves instal·lacions esportives dins d'una àrea, permetent el
seu desenvolupament per fases amb estimacions econòmiques orientatives de cadascuna d'elles.
- Avantprojecte: estudi arquitectònic que defineix els aspectes fonamentals de les característiques generals
de l'obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques, per tal de proporcionar la idea formal i
compositiva de l'equipament de manera elemental i esquemàtica. Inclou un avanç de pressupost de les
inversions.
S'atendran sol·licituds tant de l'àmbit municipal com supramunicipal.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat segons el nombre d'habitants 40

Segons el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació prioritzant els
municipis amb menor població:
- Fins a 1.000 habitants fins a [40 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants fins a [30 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants fins a [10 punts].
- Més de 50.000 habitants fins a [5 punts].

Grau de qualitat tècnica de la documentació recomanada 40

A les condicions de sol·licitud, s'estableix que els ens locals han d'aportar documentació
obligatòria, segons la tipologia d'estudi sol·licitat. A més, s'estableix una documentació
recomanada, que es puntua:
- Projecte as built o estudis de reforma precedents, en format dwg o similar, fins a [25
punts].
- Informació referent a la memòria de gestió amb usuaris, volum, oferta d'activitats i horaris
[15 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 20

Si l'ens local ha sol·licitat altres estudis d'equipaments esportius al Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020, a l'Oficina d'Equipaments Esportius, sobre el mateix equipament
esportiu, se li assigna punts en funció del nombre de sol·licituds:
- 2 sol·licituds sobre el mateix equipament esportiu fins a [5 punts].
- 3 o 4 sol·licituds sobre el mateix equipament esportiu fins a [10 punts].

Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius en anys
anteriors, sobre el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi de
tipologia diferent al que es sol·licita se li assignen fins a [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 C1-112, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-112-20.xlsx
Documentació obligatòria:
- Plànol d'emplaçament (1/500). Aixecament topogràfic àmbit d'estudi (format dwg o similar).
Localització de subministraments i serveis.
-  Fitxa urbanística.
- Relació d'oferta d'activitats amb volum i característiques dels usuaris, en la situació inicial i en la futura
(previsió).
-  Programa arquitectònic, amb metres quadrats, que inclogui les necessitats de l'ens local,
descripció detallada dels espais (estat inicial) i descripció detallada de les actuacions a dur a terme i
resultats esperats.
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Esport local: equipaments esportius
Estudis arquitectònics d'equipaments esportius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Detall de la documentació obligatòria i recomanada: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-
projectes

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

Altres condicions:
Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 20.000 euros, mínim 3.000 euros.

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 ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost de
l'estudi adjudicat d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2005, de 31 de maig, d'aprovació del Pla Director d'Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: equipaments esportius
Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius

Esports

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
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

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

Codi recurs:
20113

S'ofereix l'elaboració de:
- Pla d'estalvi energètic: estudi bàsic que analitza i caracteritza els consums energètics d'un equipament
esportiu amb la finalitat d'avaluar el nivell d'eficiència energètica i identificar mesures que contribueixin a
l'optimització de consums amb un retorn de la inversió menor a 10 anys.
- Auditoria energètica: estudi que configura una inspecció i anàlisi sistemàtiques de l'ús i el consum
d'energia i aigua en un equipament esportiu amb la finalitat d'identificar i informar sobre els fluxos d'energia
i sobre les mesures d'estalvi en l'ús dels recursos. S'inclou una diagnosi energètica de les instal·lacions
tècniques i de l'envolupant.
En ambdós estudis s'inclou la certificació energètica corresponent, en cas de no disposar-ne i de ser
obligatòria segons la normativa vigent.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat segons el nombre d'habitants 45

Segons el tram de població de l'ens sol·licitant sol·licitat s'assigna una puntuació prioritzant
en funció dels possibles estalvis potencials:
- Fins a 1.000 habitants fins a [5 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants fins a [30 punts].
- Entre 50.001 i 75.000 habitants fins a [40 punts].
- Més de 75.000 fins a [45 punts].

Grau de qualitat tècnica de la documentació recomanada 35

S'estableix que els ens locals, a més d'aportar documentació obligatòria, puguin aportar
documentació recomanada. Es valorarà si la documentació és completa i la seva qualitat
tècnica. Documentació recomanada:
- Factures d'electricitat, de combustibles i d'aigua de 4 anys anteriors (pdf o xlsx), fins a
[15 punts].
- Documentació tècnica (maquinària) i/o inventari d'instal·lacions (enllumenat, bombes,
calderes, etc.), fins a [10 punts].
- Corbes de consum horari elèctric al llarg d'una setmana, fins a [10 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 20

Si l'ens local ha sol·licitat altres estudis d'equipaments esportius al Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020, a l'Oficina d'Equipaments Esportius, sobre el mateix equipament
esportiu, se li assigna punts en funció del nombre de sol·licituds:

- 2 sol·licituds sobre el mateix equipament esportiu, fins a [5 punts].
- 3 o 4 sol·licituds sobre el mateix equipament esportiu, fins a [10 punts].

Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys
anteriors, sobre el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi de
tipologia diferent al que es sol·licita, se li assignen fins a [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 C1-116, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-116-20.xlsx
Documentació obligatòria:
- Factures periòdiques d'electricitat, combustibles i d'aigua d'un període de 12 mesos
consecutius, com a mínim, del darrer periode disponible (pdf o xlsx).
-  Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva.
- Plànols, plantes i un alçat mínim (pdf o dwg).

Detall de la documentació obligatòria i recomanada: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-
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Esport local: equipaments esportius
Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

projectes
Nombre màxim de sol·licituds:

Una per ens local.
Altres condicions:

Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 20.000 euros, mínim 3.000 euros.

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 ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost de
l'estudi adjudicat d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2005, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius de Catalunya; Reial Decret 564/2017 pel que es modifica el Reial Decret 235/2013,
d'aprovació del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: equipaments esportius
Estudis d'itineraris esportius

Esports

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
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

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

Codi recurs:
20115

Elaboració d'estudis d'itineraris amb diagnosi i propostes de millora valorades econòmicament per
adequar-los a l'ús esportiu i amb l'objectiu que esdeveinguin un "camí esportiu": connectat als teixits
urbans, polivalent, amb pendent suau i titularitat pública. Les característiques tècniques dels itineraris estan
disponibles a la pàgina web d'Esports de la Diputació de Barcelona.
S'atendran sol·licituds tant de l'àmbit municipal com supramunicipal.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat 55

- Longitud de l'itinerari, s'assigna automàticament 1 punt per cada 5 km d'itinerari sol·licitat
fins a [30 punts].
- Municipis afectats, s'assigna automàticament 5 punts per cada municipi pel qual discorre
l'itinerari sol·licitat fins a [25 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 45

- Itinerari sol·licitat inclòs dins de l'Estudi per a la identificació dels camins esportius de la
demarcació de Barcelona, s'assignen fins a [25 punts].
- Itineraris sol·licitats per un municipi que connecta amb un dels camins inclosos dins
l'Estudi de camins esportius fins a [20 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 C1-117, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-117-20.xlsx
L'ens sol·licitant ha de declarar al formulari associat que el camí a estudiar és de domini públic, amb
titularitat pública de l'itinerari sol·licitat i/o amb servituds de pas.

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

Altres condicions:
- Cada sol·licitud incorporarà un sol itinerari.
- No s'acceptaran itineraris inclosos dins dels camins de les vies blaves.
- No s'acceptaran itineraris amb presència important de trànsit rodat.

En cas de duplicitat d'un mateix itinerari sol·licitat per Consell Comarcal, Ajuntament, EMD o altre ens
local prevaldrà la sol·licitud efectuada pel Consell Comarcal.

Compromisos de qualitat:
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Esport local: equipaments esportius
Estudis d'itineraris esportius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, als articles 25,
28, 30 i 33 del títol IV; Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla Director
d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya; Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: equipaments esportius
Estudis de manteniment d'equipaments esportius

Esports

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
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

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

Codi recurs:
20110

S'ofereix l'elaboració de:
- Pla inicial de manteniment: estudi bàsic de manteniment que inclou una diagnosi de la infraestructura i les
instal·lacions tècniques. Aquest pla determina els costos dels correctius i preventius necessaris per unes
condicions d'ús acceptables.
- Pla de manteniment: estudi que inclou l'inventari exhaustiu dels elements a mantenir i, concreta les
tasques periòdiques de manteniment, la qualificació i/o especialització del personal que les duu a terme i
els recursos necessaris. Cal que l'ens disposi del programa de Gestió del Manteniment Assistida per
Ordinador (GMAO) en ús.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat 40

Segons la tipologia d'estudi sol·licitat i el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una
puntuació.

Plans inicials de manteniment:
- Fins a 5.000 habitants, fins a [40 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [30 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [20 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [10 punts].

Plans de manteniment i auditories tècniques (necessiten de disponibilitat dels serveis
tècnics municipals propi de municipis més grans):
- Fins a 5.000 habitants, fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [30 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [40 punts].

Grau de qualitat tècnica de la documentació recomanada 25

S'estableix que els ens locals, a més d'aportar documentació obligatòria, puguin aportar
documentació recomanada. Es valorarà si la documentació és completa i la seva qualitat
tècnica.

Documentació recomanada:
- Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva. Organigrama de recursos
humans de manteniment, fins a [10 punts].
- Projectes as-buit (plantes, alçats i seccions en dwg) de l'estat actual. Documentació
tècnica (maquinària), fins a [15 punts].

Grau de continuitat i estabilitat de l'actuació 20

Si l'ens local ha sol·licitat altres estudis d'equipaments esportius al Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020, a l'Oficina d'Equipaments Esportius, sobre el mateix equipament
esportiu se li assigna punts en funció del nombre de sol·licituds:
- 2 sol·licituds sobre el mateix equipament esportiu, fins a [5 punts].
- 3 o 4 sol·licituds sobre el mateix equipament esportiu, fins a [10 punts].

Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys
anteriors, sobre el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi de
tipologia diferent al que es sol·licita se li assignen fins a [10 punts].

Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin menys població 15

- Fins a 1.000 habitants, fins a [15 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants, fins a [12 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [9 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [6 punts].
- Entre 50.001 i 75.000 habitants, fins a [3 punts].
- Més de 75.000 habitants [0 punts].

Termini màxim de resolució:
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Esport local: equipaments esportius
Estudis de manteniment d'equipaments esportius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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 C1-113, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-113-20.xlsx
Documentació obligatòria:
-  Plànols (plantes, alçats i seccions) de la instal·lació esportiva (en format pdf - dwg).
-  Contractes de manteniment en vigor.
-  Inspeccions de manteniment obligatòries en vigor.
- Relació d'espais de l'edifici amb descripció de característiques i de condicions d'ús.
Detall de la documentació obligatòria i recomanada: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-
projectes

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

Altres condicions:
Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim, 20.000 euros, mínim 3.000 euros.

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 ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost de
l'estudi adjudicat d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport, Decret 95/2005, de 31 de maig, d'aprovació del Pla Director d'Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: equipaments esportius
Estudis de manteniment d'equipaments esportius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Estudis de seguretat d'esdeveniments i activitats esportives

Esports

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
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20111

Amb l'objectiu de donar suport a la seguretat dels esdeveniments esportius locals, s'ofereix l'elaboració de:
- Plans d'autoprotecció (PAU), que preveuen emergències en les activitats esportives a l'aire lliure
afectades pel Decret 30/2015, que aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció. Inclouen mesures de resposta davant situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques.
- Estudis i protocols bàsics de seguretat i autoprotecció (EBSAU), que estableixen nivells mínims de
seguretat i autoprotecció en els esdeveniments esportius no afectats pel Decret 30/2015. Inclouen anàlisi
de riscos, mesures preventives i protocols d'actuació en cas d'emergència.

El recurs implica una dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb l'organització de
l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc.).

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens 30

Amb preferència pels ens locals de menor població:
- Municipis de fins a 1.000 habitants   [30 punts].
- Municipis de fins a 5.000 habitants   [25 punts].
- Municipis de fins a 20.000 habitants [20 punts].
- Municipis de fins a 50.000 habitants [15 punts].

Grau de rellevància de l'estudi 30

- Tipus d'esdeveniment i espais per on transcorre, fins a [15 punts].
- Volum de persones implicades en l'esdeveniment( participants, organització i públic), fins
a [15 punts].

Grau de compliment de la documentació necessària 25

- Plànols del esdeveniment, organigrama, estructura actual del personal en cas
d'emergència, llicències i permisos, assegurances, mitjans disponibles i històric de
sinistres.

Nombre d'edicions de l'esdeveniment 15

S'atorga més puntuació als esdeveniments amb més nombre d'edicions.

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 C1-114, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-114-20.pdf
Plànols en format digital.

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

Altres condicions:
- Per a accedir a aquest recurs, l'ens local ha de ser titular o cotitular de l'activitat esportiva.
- És requisit imprecindible la presentació de plànols de l'esdeveniment esportiu.
- El recurs implica una dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb l'organització
de l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc.).
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Esport local: activitats esportives
Estudis de seguretat d'esdeveniments i activitats esportives

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 30/2015, que aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: equipaments esportius
Estudis de viabilitat d'equipaments esportius

Esports

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
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

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

Codi recurs:
20112

S'ofereix l'elaboració d'estudis que proposen escenaris d'actuació en funció de l'anàlisi de les necessitats,
els serveis i les inversions previstes, avaluant la seva viabilitat social, esportiva i econòmica. Les
demandes es classificaran segons els tipus d'estudi següents:
- Estudi de viabilitat de tipus 1, per a qualsevol instal·lació esportiva, futura o actual, excepte les incloses
en els estudis de tipus 2.
- Estudi de viabilitat de tipus 2, per a instal·lacions existents i amb gestió en concessió vigent.
S'atendran sol·licituds tant de l'àmbit municipal com supramunicipal.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat 40

Segons la tipologia d'estudi sol·licitat i el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una
puntuació.

Estudis de viabilitat tipus 1:
- Fins a 5.000 habitants, fins a [30 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [40 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [30 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [20 punts].

Estudis de viabilitat tipus 2:
- Fins a 5.000 habitants, fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [30 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [40 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [20 punts].

Grau de qualitat tècnica de la documentació recomanada 25

Es pot aportar documentació recomanada. Es valorarà si és completa i la qualitat:
Estudis de viabilitat 1
- Plans estratègics i/o plans de mandat en esports, fins a [5 punts]. Estudis previs
arquitectònics o programa d'inversions valorades, fins a [5 punts]. Ordenances de taxes i
preus públics relacionats, fins a [5 punts]. Fins a [15 punts].
- Memòria de gestió: oferta d'activitats, usuaris i usos, professionals i qualitat, fins a [5
punts].
- Organigrama municipal: esports, seguiment, manteniment, fins a [5 punts].
Estudis de viabilitat 2
- Plans estratègics i/o plans de mandat en esports, fins a [5 punts]. Estudis previs
arquitectònics o programa d'inversions valorades, fins a [5 punts]. Ordenances de taxes i
preus públics relacionats, fins a [5 punts].
- Memòria de gestió: oferta d'activitats, usuaris i usos, professionals i qualitat, pla de
manteniment, fins a [10 punts].
- Organigrama municipal: esports, seguiment, manteniment, comissions, fins a [5 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 20

Si l'ens local ha sol·licitat altres estudis d'equipaments esportius al Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020, a l'Oficina d'Equipaments Esportius, sobre el mateix equipament
esportiu se li assigna punts en funció del nombre de sol·licituds:
- 2 sol·licituds sobre el mateix equipament esportiu, [fins a 5 punts].
- 3 o 4 sol·licituds sobre el mateix equipament esportiu, fins a [10 punts].

Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys
anteriors, sobre el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi de
tipologia diferent al que es sol·licita se li assignen fins a [10 punts].

Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin menys població 15

- Fins a 1.000 habitants, fins a [15 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants, fins a [12 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [9 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [6 punts].

Pàgina 85 de 112



Esport local: equipaments esportius
Estudis de viabilitat d'equipaments esportius
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Criteris de la valoració: Puntuació:
- Entre 50.001 i 75.000 habitants, fins a [3 punts].
- Més de 75.000 habitants [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 C1-115, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-115-20.xlsx
Totes les sol·licituds:
-  Plànols d'emplaçament i fitxa urbanística.
- Ratis financers municipals de l'any 2019 (o 2018 si no es disposa): deute viu, estalvi net i
romanent de tresoreria.
- Anàlisi de necessitats de l'ens local: Proposta inicial d'actuació inversora amb nom dels espais a
modificar/crear i superfícies.

Estudis de viabilitat tipus 2 -  Documentació obligatòria:
-  Compte de pèrdues i guanys d'un any.
-  Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva, per espais i temporada.
-  Relació de personal / RRHH
-  Plecs de concessió / plica / contractes / convenis que afecten a la instal·lació esportiva.

Detall de la documentació obligatòria i recomanada: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-
projectes

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

Altres condicions:
Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 20.000 euros, mínim 3.000 euros.

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 ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost de
l'estudi adjudicat d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
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la Llei de l'esport; Decret 95/2005, del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de
Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Gestió de les entitats esportives

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Millora de la qualitat dels agents esportius locals

Convocatòria
Millora de la qualitat dels
agents esportius locals

Canal
Correu electrònic

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20339

El recurs té com a objectiu principal impulsar la millora integral del sistema esportiu local a través del
suport a les entitats esportives de referència del municipi, dins del marc normatiu vigent.
Les accions d'assessorament i suport a les entitats que inclou són:
- Taller d'autodiagnosi on s'administra un qüestionari que identifica el compliment dels següents àmbits:
recursos humans, econòmic-fiscal i gestió legal i documental.   Aquest taller inclou la preparació d'un
informe individualitzat per a cadascuna de les entitats participants.
- Curs de formació per les entitats de 12 hores de durada.
- Elaboració d'informes d'auditoria individualitzats a les dues entitats esportives amb més impacte del
municipi.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 75.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Adherir-se al programa

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

Una per ens local.
Altres condicions:

Els locals interessats en participar-hi han d'enviar un correu electrònic a la bústia de l'Oficina d'Activitats
Esportives: o.act.esport@diba.cat

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

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

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

Codi recurs:
20384

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

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

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

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

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

Condicions de concertació

Condicions d'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),
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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 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Informes de suport a la gestió d'equipaments esportius
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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
Esports

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

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

Codi recurs:
20168

Elaboració d'informes sintètics, amb dades bàsiques dels equipaments esportius, per facilitar la presa de
decisions als resposnables locals en àmbits concrets de la planificació i la gestió esportiva municipal.
S'elaboren a partir de les dades aportades en la sol·licitud i inclouen un recull estadístic del municipi i un
buidat de les dades de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals.
Els àmbits dels informes són:
- Costos d'inversions inicials i al llarg de la vida útil de l'equipament.
- Resultats econòmico-financers sobre models de gestió: concessió / prestació de serveis.
- Costos de recursos humans de l'equipament en perstació de serveis i/o concessió.
- Assignació de costos de consum (electricitat i combustible) per espais esportius.

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

Requisits de concessió:
 • Aportació per part de l'ens local de la informació necessària per realitza el suport

- Els ens locals aportaran informació addicional per realitzar el suport, segons sigui necessari. La
documentació necessària per realitzar l'assessorament segons la seva temàtica estarà publicada a la
següent pàgina web: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes

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:

Els ens locals aportaran informació obligatòria addicional per a una millor i més adequada comprensió
de la sol·licitud quan sigui necessària. La informació obligatòria per a cada tipologia d'assessorament
està disponible en l'enllaç:
http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes

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

Altres condicions:
- 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 d'"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 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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
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la Llei de l'esport; Decret 95/2005, de 31 de maig, d'aprovació del Pla Director d'Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Jornades d'esport adaptat
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Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20173

Les jornades d'esport adaptat, dinamitzades per la Diputació de Barcelona, ofereixen la possibilitat
d'apropar a grups de persones amb discapacitat una sèrie d'activitats fisicoesportives desenvolupades al
medi natural que tenen un marcat caràcter lúdic i recreatiu. Consisteixen en la participació en una jornada
d'equitació, senderisme o vela adaptada.

Més informació a http://www.diba.cat/web/esports/prestec-de-material-i-cessio-de-trofeus-i-medalles

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

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

- Municipis de fins a 5.000 habitants [40 punts].
- Municipis de 5.001 a 50.000 habitants [35 punts].
- Municipis de més de 50.000 habitants [30 punts].

Grau de compliment per part de l'ens local de totes les obligacions derivades de la
participació en les jornades de l'edició anterior (2019)

30

- Compliment per part de l'ens local de totes les obligacions derivades de la participació en
les jornades en les edicions anteriors (2018 i 2019).

No haver participat en la tipologia sol·licitada de jornada en l'edició 2019 30

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 C1-118, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-118-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Tres sol·licituds per ens local, com a màxim:
- Una única sol·licitud per equitació
- Una única sol·licitud per senderisme
- Una única sol·licitud per vela

Altres condicions:
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari associat per a cada activitat.
- No es podrà sol·licitar el recurs en el present Catàleg si en el Catàleg 2018 i 2019, de forma reincident,
no s'ha assistit a alguna de les activitats atorgades.
- Si en el Catàleg 2019 no s'ha assistit a alguna de les activitats atorgades, no es podrà sol·licitar la
mateixa tipologia de Jornada l'any 2020.

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

- La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles per a cadascuna de les
activitats.
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Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

- A les jornades d'equitació i de vela en les que s'ofereixen dues seus diferents, la preferència de seu de
participació escollida pels diferents ens locals sol·licitants, serà tinguda en compta sempre que les
condicions de les respectives contractacions així ens ho permeti. En cas contrari, l'adjudicació definitiva
restarà condicionada als criteris preferencials següents:
- No haver participat l'any 2019 a la mateixa seu de la jornada sol·licitada.
- Proximitat a la seu de la jornada sol·licitada.

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
L'entrenador i l'entrenadora, referents educatius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Millora de la qualitat dels agents esportius locals

Convocatòria
Millora de la qualitat dels
agents esportius locals

Canal
Correu electrònic

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20340

El recurs consisteix en la realització de tallers que treballen la figura de l'entrenador com a referent i mentor
de joves esportistes, en el marc de la promoció dels valors positius i del vessant educatiu de l'esport entre
els adolescents. Els tallers es desenvolupen en una entitat esportiva del municipi i són específics per a:
- Esportistes de categories sub-14 i sub-16
- Entrenadors.

El objectius que es persegueixen són:
- Reforçar el rol educatiu dels entrenadors i la consciència de que són referents per als
adolescents i els joves esportistes
-  Formar els entrenadors per saber detectar conductes de risc en els adolescents i assessorar-los
per superar-les
-  Aprendre a transmetre els valors de l'esport de manera positiva
-  Millorar la relació entre els esportistes
- Evitar l'abandonament esportiu.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 75.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Adherir-se al programa

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

Una per ens local.
Altres condicions:

Els locals interessats en participar-hi han d'enviar un correu electrònic a la bústia de l'Oficina d'Activitats
Esportives: o.act.esport@diba.cat

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
L'entrenador i l'entrenadora, referents educatius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Millora de la qualitat dels agents esportius locals

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: equipaments esportius
Manteniment de les piscines d'estiu municipals per a agrupacions
d'ens locals

Esports

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
Concurrència competitiva

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

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

Codi recurs:
20175

La finalitat d'aquest recurs és contribuir a la millora de la seguretat del funcionament de les instal·lacions
tècniques de les piscines d'estiu amb el suport complementari d'empreses especialitzades en aquest àmbit.
En concret, es realitzarà el suport al manteniment durant la posada en marxa, l'obertura al públic i la
hibernació de les piscines de municipis petits i amb proximitat geogràfica que permeti l'execució eficient del
recurs.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat de la informació de la memòria tècnica i mitjans disponibles 50

- La qualitat i fiabilitat de les dades aportades a la memòria tècnica de cada piscina d'estiu,
fins a [25 punts].
Gestió del manteniment operatiu de les piscines, si es realitza a través de la brigada
municipal, fins a [10 punts].
Gestió de la supervisió del manteniment, si el territori disposa de personal tècnic qualificat
per realitzar una supervisió i control del manteniment de les piscines, amb un mínim de 5
hores per setmana per personal tècnic competent.
https://www.diba.cat/documents/205293/219229748/Manteniment+piscines+estiu_descripc
io_criteris_GSESP.pdf

Grau de continuïtat en el programa de suport al manteniment de piscines d'estiu 30

- En cas que l'agrupació d'ens locals hagi dut a terme, en anys anteriors, un programa de
millora del manteniment de les piscines d'estiu, per afavorir la seva millora contínua,
s'assigna automàticament [30 punts].
https://www.diba.cat/documents/205293/219229748/Manteniment+piscines+estiu_descripc
io_criteris_GSESP.pdf

Nombre d'habitants per municipi, amb preferència pel que tinguin menys població 10

- Es realitzarà la mitjana aritmètica de la suma de les puntuacions de cada municipi
segons el seu nombre d'habitants:
Fins 1.000 habitants: fins a [10 punts].
Entre 1.001 i 5.000 habitants: fins a [7 punts].
Entre 5.001 i 10.000 habitants: fins a [3 punts].

https://www.diba.cat/documents/205293/219229748/Manteniment+piscines+estiu_descripc
io_criteris_GSESP.pdf

Proximitat geogràfica dels municipis de l'agrupació d'ens locals 10

- Segons la justificació de la proximitat geogràfica de les piscines d'estiu dels municipis de
l'agrupació d'ens locals es puntuarà fins a [10punts].
https://www.diba.cat/documents/205293/219229748/Manteniment+piscines+estiu_descripc
io_criteris_GSESP.pdf

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:

Acord, escrit i/o conveni de col·laboració signat per tots els ens locals participants amb proximitat
geogràfica i determinació de l'ens local que serà el líder del suport sol·licitat.

Memòria tècnica descriptiva de cada piscina d'estiu.
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Esport local: equipaments esportius
Manteniment de les piscines d'estiu municipals per a agrupacions
d'ens locals

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Els models d'escrit de col·laboració i els continguts de la memòria tècnica estaran disponibles en el
següent enllaç: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per agrupació d'ens locals.

Altres condicions:
L'agrupació d'ens locals que disposin de piscina d'estiu municipal s'estableix en un mínim de 5 i un
màxim de 10 ens locals. Cap dels ens locals de l'agrupació podrà superar els 10.000 habitants.

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries
aplicables a les piscines d'ús públic; Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús
públic.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: equipaments esportius
Material inventariable i noves tecnologies d'equipaments esportius

Esports

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

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Codi recurs:
20178

Suport econòmic a través de la modalitat de fons de prestació adreçat a ens locals amb qualsevol
equipament esportiu de la seva titularitat, per a:
- Dotació de material inventariable en espais esportius i en espais complementaris, vestidors i grades, amb
la finalitat de millorar la seguretat i funcionalitat de l'equipament. Exemples: cistelles de bàsquet, proteries,
marcadors, etc.
- Dotació de dispositius i equips informàtics associats a la gestió eficient dels serveis dels equipaments
esportius. Exemples: dispositius de control d'aforament i d'afluència d'usuaris/àries, sensors d'accés, etc.

L'objectiu del fons és triple:
- Contribuir a la millora i renovació dels elements de mobiliari i suport informàtic.
- Facilitar la tramitació d'ajuts.
- Assolir la màxima cobertura territorial possible.

El fons es distribueix de manera uniforme a tots els ens locals que disposen d'equipaments esportius en
vigor o potencials, dins d'espais construïts a tal efecte o al medi urbà i natural, amb una aportació fixa per a
cada ens local d'import mínim de 1.900 euros.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

Un sol beneficiari per 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 6. A excepció de: L'obra civil.

Un llistat d'exemples de material inventariable d'equipaments esportius està disponible en l'enllaç:
https://www.diba.cat/web/esports/suport-economic

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),
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Esport local: equipaments esportius
Material inventariable i noves tecnologies d'equipaments esportius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-037, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-037-20.pdf

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2005 de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Millora col·laborativa de la gestió esportiva local
Projecte TIR (Trobar-Intercanviar-Reflexionar)

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Millora de la qualitat dels agents esportius locals

Convocatòria
Millora de la qualitat dels
agents esportius locals

Canal
Correu electrònic

Recurs tècnic

Gestió relacional

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20341

El Projecte TIR està format per personal de municipis de menys de 10.000 habitants encarregat de la
gestió esportiva local (personal tècnic o electe en cas de no comptar amb referent tècnic d'esports).

Té per objectiu oferir assistència i cooperació tècnica, sota un marc de col·laboració, implicació i proximitat,
i es fonamenta en:
-  Construir una xarxa relacional entre municipis i la pròpia Gerència de Serveis d'Esports
- Intercanviar experiències extrapolables que puguin esdevenir punt de partida per noves experiències
-  Avaluar les necessitats específiques dels ens participants per tal de dissenyar possibles línies
de suport.

Es realitzen unes dues trobades presencials al llarg de l'any.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Nombre d'habitants

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

Els locals interessats en participar-hi han d'enviar un correu electrònic a la bústia de l'Oficina d'Activitats
Esportives: o.act.esport@diba.cat

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Projectes esportius singulars

Esports

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
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20229

Suport econòmic a projectes que tinguin per objectiu el desenvolupament de programes esportius de
caràcter continuat, inclosos en algun dels àmbits següents:

- Àmbit esport i educació: Projectes específicament destinats a empoderar els adolescents i joves en la
pràctica esportiva, aplicant una metodologia de participació activa i decisiva dels participants en el disseny i
desenvolupament de les activitats.
-  Àmbit esport i salut: Projectes específicament destinats a reduir el sedentarisme de la població
mitjançant la pràctica d'activitat física, l'esport i la generació d'hàbits saludables.
-  Àmbit esport i vulnerabilitat: Projectes específicament destinats als col·lectius vulnerables
(persones en risc d'exclusió social i persones amb discapacitat). Es valoraran projectes que tinguin com a
objectiu la transformació social i tinguin l'activitat física i l'esport com a eina d'acció comunitària, potenciant
la relació i la inclusió social dels membres de la comunitat i dels agents del territori.
-  Àmbit esport i gènere: Projectes específicament destinats a treballar des de la perspectiva de
gènere aspectes relacionats amb l'abandonament de la pràctica esportiva, la construcció de la identitat de
gènere i la visibilitat dels referents esportius femenins.

Com a màxim s'atorgaran 2 ajuts per ens local.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte 80

- Coherència tècnica del projecte: [40 punts].
- Nombre d'usuaris beneficiaris: [20 punts].
- Incorporació d'altres agents al projecte: [10 punts].
- Periodicitat de l'activitat: [10 punts].

Nombre d'edicions del projecte 20

- Més de 5 edicions: [20 punts].
- Entre 4 i 5 edicions: [15 punts].
- Menys de 4 edicions: [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:

Dades tècniques C1-120, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-120-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Un màxim de quatre sol·licituds, una per cada àmbit.

Altres condicions:
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari associat per a cada activitat.
- No són objecte de sol·licitud les activitats que estiguin incloses en convenis vigents amb la
Gerència de Serveis d'Esports de la Diputació de Barcelona.
- És requisit indispensable per la valoració del recurs la presentació del projecte tècnic.
-  No haver rebut ajut d'aquest recurs per al mateix projecte o acció al Catàleg 2019.

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:
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Esport local: activitats esportives
Projectes esportius singulars

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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:
8000

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

Caldrà adjuntar una memòria tècnica on es detallin, com a mínim, els continguts següents:
- Descripció del projecte i de les activitats realitzades.
- Metodologia.
- Calendari d'actuació.
- Recursos emprats: personal (propi, extern, col·laboracions), materials, altres despeses.
- Difusió de l'actuació, (si s'ha editat material de difusió, caldrà adjuntar-lo en suport digital).
- Resultats obtinguts.
- Valoració del projecte.

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 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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Projectes esportius singulars

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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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Esport local: activitats esportives
Promoció i dinamització de l'activitat esportiva local

Esports

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

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Esports
Tel.:934 722 464
gs.esports@diba.cat

Codi recurs:
20383

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

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

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

El fons es distribueix atenent a dos criteris:
- mitjançant una aportació fixa de 1.200 euros per cada consell esportiu existent dins l'àmbit territorial del
corresponent ens local, consell comarcal o ajuntament segons els casos. En total es distribueixen per
aquest criteri 16.800 euros.
- es reparteixen 21.200 euros proporcionalment, en funció de la població (60%) i del nombre de municipis
que formen part de l'àmbit territorial dels consells esportius (40%).

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

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

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 4.

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

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
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Esport local: activitats esportives
Promoció i dinamització de l'activitat esportiva local

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

- 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

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai
menys de 6.
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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Préstec de material esportiu

Esports

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
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20216

Es pretén afavorir la dinamització de les activitats esportives locals mitjançant el préstec de material
esportiu i recreatiu que la Diputació de Barcelona posa al servei dels ens locals.

Per als municipis de fins a 2.500 habitants es facilitarà, una vegada a l'any, un servei gratuït de
transport del material.

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

Requisits de concessió:
 • Estar adherit al Protocol sobre el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d'Esports publicat al
BOPB, de 30/03/2015.

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 C1-119, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-119-20.pdf

Altres condicions:
- Només es presta material per a dinamitzar activitats esportives.
- Abans de formalitzar la sol·licitud, cal contactar amb la Gerència de Serveis d'Esports al telèfon 934
727 539 (de 8 a 14 hores) per saber si el material està disponible i poder fer la reserva. No s'admeten
reserves amb més de 3 mesos d'antelació respecte la data de celebració de l'activitat esportiva.
- Més informació a: http://www.diba.cat/web/esports/prestec-de-material-i-cessio-de-trofeus-i-medalles

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Podeu consultar el Catàleg de material de préstec a l'enllaç: https://www.diba.cat/web/esports/prestec-
de-material

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Préstec de material esportiu

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esport local: activitats esportives
Trofeus i medalles

Esports

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
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20283

Lliurament de trofeus i/o medalles, amb la imatge de la Diputació de Barcelona, per a activitats esportives
locals. S'ofereixen trofeus d'una única mida i un model de medalla.

S'atorgarà un nombre màxim anual de trofeus i medalles en funció de la població de l'ens local:
- Fins a 5.000 habitants: 35 trofeus i 200 medalles
- De 5.001 habitants a 10.000 habitants: 65 trofeus i 450 medalles
- De 10.001 habitants a 50.000 habitants: 70 trofeus i 480 medalles
- Més de 50.000 habitants: 80 trofeus i 500 medalles.
Hi ha la possibilitat d'intercanviar unitats entre els dos productes (trofeus i medalles) segons disponibilitat.

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

Requisits de concessió:
 • Nombre d'habitants

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 C1-121, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-121-20.xlsx

Altres condicions:
- Cal fer una sol·licitud específica per cada esdeveniment esportiu.
- S'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 2 mesos a la data de realització de l'activitat esportiva.
- Aquells ens que sol·licitin el recurs amb 3 mesos d'antelació o més, poden sol·licitar l'enviament de
trofeus i medalles al seu municipi, assenyalant l'opció al formulari associat.
- El text a gravar en els trofeus i medalles ha d'incloure, com a mínim, el nom de l'activitat, l'any i el
municipi. Aquest text ha de tenir, com a màxim, 115 caràcters en els trofeus i 90 en les medalles. Totes
les medalles d'un esdeveniment esportiu s'hauran de gravar amb el mateix text.
Més informació a: https://www.diba.cat/web/esports/esdev1linies2tro

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Els trofeus no lliurats es poden retornar a la Gerència de Serveis d'Esports. Els trofeus retornats no
incrementaran el saldo restant anual.

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
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Esport local: activitats esportives
Trofeus i medalles

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Millora col·laborativa de la gestió esportiva local
Xarxa d'organitzadors d'esdeveniments esportius

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Millora de la qualitat dels agents esportius locals

Convocatòria
Millora de la qualitat dels
agents esportius locals

Canal
Correu electrònic

Recurs tècnic

Gestió relacional

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Codi recurs:
20342

Aquesta xarxa està formada per personal tècnic municipal encarregat de gestionar, organitzar i/o
col·laborar amb les entitats esportives en l'organització dels esdeveniments esportius del seu municipi.

Els objectius de la Xarxa són els següents:
- Impulsar la qualitat en els esdeveniments esportius
-  Promoure l'intercanvi de coneixement entre el personal tècnic esportiu mitjançant dues trobades
presencials a l'any i, de forma permanent, a través d'un espai virtual a la Comunitat Esportiva Local.
- Millorar la gestió diària dels esdeveniments
- Millorar les competències professionals del personal tècnic.

Destinataris:
Ajuntaments, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Gestionar, organitzar i/o col·laborar amb les entitats esportives en l'organització dels esdeveniments
esportius al municipi

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

Els locals interessats en participar-hi han d'enviar un correu electrònic a la bústia de l'Oficina d'Activitats
Esportives: o.act.esport@diba.cat

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

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