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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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https://www.diba.cat/web/ods/educacio-de-qualitat
https://www.diba.cat/web/ods/igualtat-de-genere
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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

Pàgina 11 de 39

https://www.diba.cat/web/ods/educacio-de-qualitat
https://www.diba.cat/web/ods/reduccio-de-les-desigualtats


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
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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

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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Finançament de programes educatius
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https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

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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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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- 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
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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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