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Educació
Ciutats educadores: aprenentatge competencial a l'entorn de l'escola

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21050

Realització d'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 del Catàleg
sectorial disponible a https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 20

- Concreció de les necessitats educatives i de l'actuació que es sol·licita: [10 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [10
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'assoliment de cada subcriteri. Per cada nivell d'assoliment, s'obtenen
diferents punts entre els possibles: 0 punts, no disponible/no assolit; 5 punts, assoliment
suficient; 10 punts, assoliment notable.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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/205293/345769268/C1-096-21.pdf
Quan se 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, signada per la direcció. Podeu
descarregar-vos el model a: https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran
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Educació
Ciutats educadores: aprenentatge competencial a l'entorn de l'escola

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

desestimades per incompliment de requisits.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

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

- La persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la
gestió d'inscripcions, la plataforma virtual/espai de realització i l'avaluació dels resultats.
- Les actuacions es duen a terme entre els mesos de gener i juliol.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
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.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en especial l'art.5.3 quan
diu que per garantir l'accés universal i permanent de l'aprenentatge, les diferents administracions
públiques identificaran noves competències i facilitaran la formació requerida per a la seva adquisició;
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, entre d'altres, a l'art.2.1.g quan fixa com un
principi rector del sistema educatiu la qualitat de l'educació, que possibilita la consecució de les
competències bàsiques i la consecució de l'excel·lència, en un context d'equitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada
i treball en xarxa

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21051

Elaboració de plans i projectes per a la gestió de la política educativa local i treballs i accions sobre
recursos i mecanismes de governança educativa en connexió amb agents locals:
1) Plans locals i projectes educatius de territori, poble o ciutat
2) Consells escolars i grups motors
3) Plans i consells locals d'infància i adolescència
4) Projectes de connexió d'espais i temps educatius (extraescolars, temps d'estiu, lleure, entorn escola
família).

Les actuacions d'aquest recurs gaudeixen d'accés addicional a una comunitat de pràctica i intercanvi.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 60

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20
punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts,
adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Valoració en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la
mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis
d'Educació dins el mateix territori. Per acada situació, s'obtenen diferents punts entre els
possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud
compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions;
20 punts, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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 finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud

Pàgina 6 de 47



Educació
Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Documentació que s'ha d'annexar:
Dades tècniques C1-097, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-097-21.pdf

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

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

- La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats
de l'actuació s'han posat en coneixement del Consell Escolar i/o que s'han adoptat determinats acords
per part d'aquest.
- La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats
de l'actuació s'han posat en coneixement del Ple i/o que s'han adoptat determinats acords per part
d'aquest.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
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.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya diu a l'art. 84.2.k que els Governs
Locals tenen competència per a la "promoció d'activitats de lleure" (en el mateix sentit, l'art.25.2. de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i l'art.66.3.n del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril). En l'àmbit sectorial
educatiu, la Llei 12/2009 d'Educació de Catalunya, a l'art.2.3, estableix que la participació de la
comunitat educativa és un dels principis rectors del sistema educatiu; a l'art.40.1, reconeix la
competència dels municipis per elaborar, en col·laboració amb els centres educatius, plans o
programes sòcio-educatius que afavoreixin la major integració possible dels objectius educatius i
socials en l'entorn social així com una major coordinació dels recursos; a l'art 159.3, fixa la
competència dels municipis per participar en l'establiment de mesures que permetin als centres
portar a terme activitats extraescolars promogudes per l'Administració educativa així com dur a terme
la coordinació d'aquestes activitats. També els faculta per fomentar la implicació dels agents
territorials i socials en el compromís educatiu de tota la societat i els atorga competència, tant per
participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de famílies d'immigrants i
transeünts, com per  l'establiment de fórmules de col·laboració amb les associacions de famílies amb
la finalitat d'estimular i recolzar el seu compromís. En un altre context, a l'art. 173 els reconeix la
competència per constituir consells municipals que funcionin com a òrgans de consulta i de
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Educació
Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

participació. La Llei 3/1991, de 18 de març, de persones adultes, els estableix a l'art.20.1 l'obligació
d'elaborar plans locals de formació. La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitat en la
infància i l'adolescència (art.27) els imposa l'obligació de crear consells de participació territorial per
afavorir la convivència i la integració cultural en l'àmbit veïnal i local dels joves i dels infants.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de
temps i espais educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21052

Participació en el finançament d'actuacions i programes educatius que fomentin l'equitat educativa
connectant els aprenentatges que es produeixen en els diferents temps i espais de la vida i amb els agents
educatius que treballen en un territori tant dins com especialment fora de l'horari escolar, en matèria de
suport educatiu i reforç escolar.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a major grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Grau de qualitat educativa 30

- Treball per l'equitat: [10 punts].
- Personalització dels aprenentatges: [10 punts].
- Connexió amb els agents educatius de l'entorn: [10 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 5 punts, adequat; 10 punts, molt adequat. Podeu
trobar preguntes útils per incorporar aquests conceptes a www.diba.cat/educacio/cataleg.

Formulació estratègica i marc de gestió 10

- Concreció i coherència entre les necessitats educatives i la proposta d'actuació a
finançar: [5 punts].
- Mecanismes d'execució, seguiment i avaluació del projecte: [5 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 5 punts, adequat. Podeu trobar preguntes útils
per incorporar aquests conceptes a www.diba.cat/educacio/cataleg.

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

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 C1-098, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-098-21.pdf
En cas d'actuar com a ens gestor d'un xarxa de municipis, podeu descarregar-vos el model de
declaració per a xarxes intermunicipals a: https://www.diba.cat/educacio/cataleg

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues per ens local entre totes les corresponents als recursos: "Escoles i centres educatius: finançament
d'escoles municipals" i "Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais
educatius".
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Educació
Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de
temps i espais educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions:
- En cas d'actuar com a ens gestor d'una xarxa intermunicipal, es podrà enregistrar una sol·licitud més.
- 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.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: lL'Estatut d'Autonomia de Catalunya diu a l'art. 84.2.k que els governs
ocals tenen competència per a la "promoció d'activitats de lleure" (en el mateix sentit, l'art.25.2. de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i l'art. 66.3.n del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril).  En
l'àmbit sectorial educatiu, destaca la Llei 12/2009 d'Educació de Catalunya quan, entre d'altres, a l'
art.2.3 estableix que la participació de la comunitat educativa és un dels principis rectors del sistema
educatiu; a l'art. 40.1 quan reconeix la competència dels municipis per elaborar, en col·laboració amb
els centres educatius, plans o programes sòcio-educatius que afavoreixin la major integració possible
en l'entorn social dels objectius educatius i socials així com una major coordinació entre els recursos
de les diferents administracions i dels propis centres; i a l'art 159.3 quan fixa la competència dels
municipis per participar tant en l'establiment de mesures que permetin als centres portar a terme
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Educació
Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de
temps i espais educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

activitats extraescolars promogudes per l'Administració educativa, i dur a terme la coordinació
d'aquestes activitats, com en el foment de la implicació dels agents territorials i socials en el
compromís educatiu de tota la societat. També a l'apartat 7è d'aquest article els atorga competència
per participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de famílies
d'immigrants i transeünts; i  a l'apartat 8è, per a l'establiment de programes i d'altres fórmules de
col·laboració amb les associacions de mares i pares d'alumnes per estimular i recolzar les famílies en
el compromís amb el procés educatius dels seus fills i de les seves filles.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Ciutats educadores: funció educativa de les famílies

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21053

Realització d'activitats 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 del catàleg sectorial disponible a:
https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 20

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [10
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [10
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'assoliment de cada subcriteri. Per cada nivell d'assoliment, s'obtenen
diferents punts entre els possibles: 0 punts, no assolit; 5 punts, assoliment suficient; 10
punts, assoliment notable.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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/205293/345769268/C1-099-21.pdf
Quan se sol·licitin actuacions que s'hagin de dur a terme en escoles o centres educatius, caldrà annexar
una declaració de compromís de les direccions corresponents. Podeu descarregar-vos el model a:
https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg

Nombre màxim de sol·licituds:
Una 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.
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Educació
Ciutats educadores: funció educativa de les famílies

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

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

- La persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la
gestió d'inscripcions, la plataforma virtual/espai i l'avaluació dels resultats.
- Les actuacions es duen a terme entre els mesos de gener i juliol.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
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.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix com un dels
principis rectors del sistema educatiu: el reconeixement del paper que correspon als pares, a les
mares i als tutors legals com a primers responsables de l'educació dels seus fills i filles. També la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art.2.3. assenyala com un dels principis
organitzatius del sistema educatiu: la participació de la comunitat educativa; i a l' art.159.3.a, que els
municipis poden participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de
famílies d'immigrants i transeünts (apartat 7è); així com en l'establiment de programes i d'altres
fórmules de col·laboració amb les associacions de mares i pares d'alumnes per estimular i recolzar
les famílies en el compromís amb el procés educatius dels seus fills i filles (apartat 8è).

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21064

Es configura com un programa integral per al foment de la cultura emprenedora en el cicle superior
d'educació primària que permet 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:
1) El projecte educatiu a l'aula: mitjançant una metodologia de treball per projectes i aprenentatge
transversal, l'alumnat desenvolupa competències emprenedores
2) 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.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

- Voluntat de donar continuïtat al projecte Cultura emprenedora a l'escola al territori.
- Voluntat per iniciar el desplegament d'una línia estratègica vinculada a la promoció de la
cultura emprenedora.

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

- Participació en edicions anteriors del Programa CuEmE.
- Actuació continuada de promoció de la cultura emprenedora en centres de primària i/o
secundària del territori.

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

- Equip tècnic format, com a mínim, per una o més persones de l'àmbit de l'Educació i una
o més persones de l'àmbit de la Promoció Econòmica.
- Disponibilitat horària per a dedicació al programa.

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 C1-100, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-100-21.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
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Educació
Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
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.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, art 84.2.1 que reconeix la
competència dels ens locals en la regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus
d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de
l'ocupació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment en el preàmbul; l'art 2
(finalitats educatives) i l'art. 17 que fixa com un objectiu de l'educació primària el desenvolupament
d'hàbits de treball individual i d'equip així com l'esperit emprenedor; i la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d'educació de Catalunya, especialment a l'art 2.1.l/ que considera un principi rector del sistema
educatiu el foment de l'emprenedoria.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

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

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: 02/08/2021 a 30/09/2021

Codi recurs:
33183

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

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

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

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per cada escola o centre educatiu.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 6.
Termini d'execució i justificació:

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

Import màxim d'ajut:
25000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-052, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-052-21.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
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Educació
Equipaments responsables 2030: adquisició de materials i
equipaments per a l'estimulació sensorial

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
 • Altra normativa vinculada: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'art.84.2.d estableix la
competència dels ens locals per regular i gestionar els equipaments municipals; i en l'àmbit sectorial
educatiu, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art 159.3.b
reconeix la competència dels municipis per organitzar i gestionar els seus centres propis.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

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

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada
i treball en xarxa

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21093

Elaboració i desenvolupament d'estudis, plans, 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:
1) Prospecció demogràfica escolar
2) Estratègies locals d'equitat educativa
3) Estudis de públics i tarifació social
4) Protocols de prevenció de l'absentisme. Les actuacions d'aquest recurs gaudeixen d'accés addicional a
una comunitat de pràctica i intercanvi.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 60

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20
punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts,
adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.

Vinculació amb altres actuacions del mateix àmbit territorial 20

Avaluació en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la
mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis
d'Educació dins el mateix territori. Per cada situació, s'obtenen diferents punts entre els
possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5, sol·licitud compatible
amb altres actuacions; 10, sol·licitud complementària a altres actuacions; 20, sol·licitud
necessària/derivada d'altres actuacions.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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 finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:
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Educació
Equitat educativa: escolaritat equilibrada

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Dades tècniques C1-101, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-101-21.pdf

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

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
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.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que a l'art 1 estableix
l'equitat com un principi bàsic del sistema educatiu tant per garantir: la igualtat d'oportunitats per al
ple desenvolupament de la personalitat a través de l'educació; la inclusió educativa; la igualtat de
drets i d'oportunitats contra qualsevol discriminació; i l'accessibilitat universal a l'educació; com per
compensar les desigualtats personals, les culturals, les econòmiques i les socials, amb especial
atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat. També l'art. 2 de la Llei 12/2009,de 10
de juliol, d'educació de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Equitat educativa: finançament d'accions i d'oficines municipals
d'escolarització

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21094

Participació en l'establiment i transformació d'oficines municipals d'escolarització o en accions d'impuls de
l'equitat i de suport específic a centres amb un elevat nombre d'alumnat en situació de vulnerabilitat.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Formulació estratègica i marc de gestió 60

- Concreció i coherència entre l'estratègia local d'equitat educativa i la proposta d'actuació
a finançar: [40 punts].
- Mecanismes d'execució, seguiment i avaluació del projecte: [20 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 5 punts, adequat. Podeu trobar preguntes útils
per incorporar aquests conceptes a www.diba.cat/educacio/cataleg.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 40

- Percentatge de matrícula viva: [20 punts].
Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. Percentatge de matrícula fora de
termini, provinent de canvis d'ubicació dins del mateix municipi i matrícula amb el curs ja
començat de manera que, a major percentatge de matrícula viva de l'ens sol·licitant, major
proporció de punts s'obté.

- Nombre de centres sufragats amb fons públics: [10 punts].
Valoració automàtica a partir de les dades del Registre de Centres Docents del
Departament d'Ensenyament. A major nombre de centres de l'ens sol·licitant, major
proporció de punts s'obté.

- Població diana: habitants 0-18: [10 punts].
Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a major proporció de població
diana, major proporció de punts s'obté.

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

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 C1-102, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-102-21.pdf
En cas de sol·licitar finançament per un projecte d'establiment/transformació de l'Oficina Municipal
d'Escolarització, cal aportar còpia de l'acord o document de constitució.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.
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Educació
Equitat educativa: finançament d'accions i d'oficines municipals
d'escolarització

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Import màxim d'ajut:
40000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: L'Art.84.2.g de l' Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que  els
Governs Locals tenen competència per participar en el procés de matriculació en els centres públics i
concertats del seu terme municipal. En el mateix sentit, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de
Catalunya, que a l'art.159.3.a. afegeix podran fer-ho "mitjançant, si procedeix, les oficines municipals
d'escolarització" i a l'art.159.3.c diu que els municipis podran gestionar l'admissió d'alumnes en els
ensenyaments del primer cicle d'educació infantil,  fixant el procediment i els barems corresponents.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

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

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2022: Pendent
2023: PendentCodi recurs:

21095

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 amb menys
població.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

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

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 30/04/2022

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-030, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-030-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- Import mínim de l'ajut: 1.500 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.
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Educació
Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits
municipis

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser utilitzats per complementar
proporcionalment els ajuts de la resta de municipis.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: L'art. 27.5 de la Constitució Espanyola estableix que els poders públics
han de garantir  el dret de tothom a l'educació. D'altra banda, l'article 91.2.b del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, diu que
és competència de les diputacions provincials: "prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió".

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

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

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
33205

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

Destinataris:
Consells comarcals

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-21.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:

Pàgina 24 de 47



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

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

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

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

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

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21096

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).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Nombre d'hores anuals de docència 25

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'estableixen uns trams de
valoració que determinen la puntuació obtinguda, on a major nombre d'hores anuals
lectives dedicades a l'activitat pel conjunt del personal docent, major puntuació obté la
sol·licitud.

Nombre d'alumnes del servei 15

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'estableixen uns trams de
valoració que determinen la puntuació obtinguda, on a major nombre d'alumnes del servei,
major puntuació obté la sol·licitud.

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 C1-103, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-103-21.pdf
En cas d'actuar com a ens gestor d'un xarxa de municipis, podeu descarregar-vos el model de
declaració per a xarxes intermunicipals a: https://www.diba.cat/educacio/cataleg

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues per ens local entre totes les corresponents als recursos: "Escoles i centres educatius: finançament
d'escoles municipals" i "Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais
educatius".

Altres condicions:
- En cas d'actuar com a ens gestor d'una xarxa intermunicipal, es podrà enregistrar una sol·licitud més.
- 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.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
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Educació
Escoles i centres educatius: finançament d'escoles municipals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'art.84.2.d estableix la
competència dels ens locals per regular i gestionar els equipaments municipals; i en l'àmbit sectorial
educatiu, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art 159.3.b
reconeix la competència dels municipis per organitzar i gestionar els  seus centres propis.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Escoles i centres educatius: gestió de serveis educatius i documents
de centre

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21097

Elaboració de documents de model de servei, estudis de costos i suport a l'elaboració de contractes 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 l'elaboració
de projectes educatius de centre, de normes d'organització i funcionament i disseny d'oferta educativa.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 60

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita. [
20 punts].

- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant :
[20 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs :
[20 punts].
Avaluació en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts,
adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Avaluació en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la
mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis
d'Educació dins el mateix territori. Per cada situació, s'obtenen diferents punts entre els
possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud
compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions;
20 punts, sol·licitud necessària d'altres actuacions.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

-  Taxa d'atur
-  Percentatge de població estrangera
-  Taxa d'alumnat NESE a primària
-  Taxa de graduació a l'ESO en el docccc
-  Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle.
Avaluació en base a les dades disponibles per l'ens dels indicadors anteriors. Càlcul
automàtic en base a un índex composat que estableix una distribució progressiva
mitjançant la comparació entre els valors obtinguts per l'ens sol·licitant i els valors
comarcals, provincials o de tram de població de manera que, a major complexitat i risc de
pèrdua d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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 finalitzi el termini de 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/205293/345769268/C1-104-21.pdf

Pàgina 28 de 47



Educació
Escoles i centres educatius: gestió de serveis educatius i documents
de centre

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'art.84.2.d estableix la
competència dels ens locals per regular i gestionar els equipaments municipals; i en l'àmbit sectorial
educatiu, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art 159.3.b
reconeix la competència dels municipis per organitzar i gestionar els  seus centres propis.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Escoles i centres educatius: manteniment d'equipaments educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21098

Elaboració de projectes d'ús, reforma, manteniment i millora d'escoles i d'equipaments educatius de
titularitat o competència local així com d'adequació d'espais per millorar els processos i les experiències
d'aprenentatge:
1) Projectes i avantprojectes de reforma, reparació i manteniment d'edificació
2) Projectes de reforma, reparació i manteniment d'instal·lacions
3) Plans i plans inicials de manteniment
4) Auditories i certificacions energètiques
5) Plans d'autoprotecció

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI):
manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 60

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20
punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts,
adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.

Vinculacions amb altres actuacions del mateix àmbit territorial 20

Avaluació en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la
mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis
d'Educació dins el mateix territori. Per cada situació, s'obtenen diferents punts entre els
possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud
compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions;
20 punts, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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

Termini màxim de resolució:
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Educació
Escoles i centres educatius: manteniment d'equipaments educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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 C1-105, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-105-21.pdf

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

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 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 2021Decret 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: L'art.84.2. g de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la
competència dels  governs locals per fer "el manteniment.. dels centres públics.." en els termes que
determinin les lleis. L'art.25.2.n de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
fixa com una competència pròpia dels municipis fer: "la conservació, el manteniment, i  la vigilància
dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o
d'educació especial". En el mateix sentit, l' art.66.3.o del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril;  i la disposició addicional
quinzena de  la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Per la seva banda, la Llei 12/2009, de
10 de juliol, d'educació de Catalunya, estableix a l'art.159.3.d que els municipis han de cooperar amb
l'Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius
públics.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Escoles i centres educatius: manteniment d'equipaments educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: accions, fires i jornades
d'orientació educativa

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21192

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 conduïdes per persones
expertes i en punts d'orientació personalitzada. Consulteu l'oferta d'activitats del Catàleg sectorial
disponible a https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 20

- Concreció de les necessitats educatives i de l'actuació que es sol·licita: [10 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [10
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'assoliment de cada subcriteri. Per cada nivell d'assoliment, s'obtenen
diferents punts entre els possibles: 0 punts, no disponible/no assolit; 5 punts, assoliment
suficient; 10 punts, assoliment notable.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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 C1-106, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-106-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues sol·licituds 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 formulari de dades tècniques.
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: accions, fires i jornades
d'orientació educativa

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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.
- Les actuacions es duen a terme entre els mesos de gener i juliol.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
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.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6
quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i
a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el
rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19
de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan a l'art. 15 estableix la competència
de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: ciutats orientadores

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21193

Suport a processos de coordinació i mapeig en l'àmbit de les noves oportunitats educatives, 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 noves oportunitats educatives i de
ciutats orientadores.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 60

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20
punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts,
adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Valoració en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la
mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis
d'Educació dins el mateix territori. Per cada situació, s'obtenen diferents punts entre els
possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud
compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions;
20 punts, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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 C1-107, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-107-21.pdf
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Altres condicions:
La realització del recurs material concedit serà entre l'1 de gener i el 31 de juliol de l'any següent a la
concessió.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: L'art.25.2.n de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local  estableix la competència pròpia dels municipis per participar en la vigilància del
compliment de l'escolaritat obligatòria;  a nivell sectorial la disposició addicional segona de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, diu que : "les Corporacions Locals cooperaran  amb les
Administracions educatives competents... en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria", i
a l'art.159.3.a.5è de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya que els municipis poden
participar en les funcions que corresponen a la Generalitat en "la vigilància  del compliment de
l'escolarització obligatòria". Aquestes obligacions se sumen a les de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de
juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan a l'art.12 imposa a l'Administració
Local  l' obligació d'adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves amb
fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21194

Participació en el finançament de recursos educatius que faciliten les transicions educatives. Poden
finançar-se cursos de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 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. Poden finançar-se Programes de
Formació i Inserció (PFI) en la modalitat Plans d'iniciació professional (PIP) i en la modalitat Plans de
Transició al Treball (PTT).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
 • Cursos de preparació per a proves d'accés

Acreditar finançament íntegre a càrrec de l'ens i informació sobre centre i matrícula.
 • PFI en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP)
PFI en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP)

Acreditar autorització del Departament d'Educació i informació sobre la matrícula.
 •
PFI en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT)

Acreditar acord vigent amb el Departament d'Educació i informació sobre la matrícula.

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 C1-108, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-108-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- La sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques per cadascuna de les modalitats que
es sol·liciten.
- Per a cursos de preparació per a 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 sol·licitant i desenvolupar-se a través d'una escola,
aula o servei municipal de formació de persones adultes. S'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.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP) s'ha
d'acreditar que es té autorització del Departament d'Educació per a la realització del/s Pla/ns i s'ha de
proporcionar informació  del número de persones matriculades.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT) s' ha
d'acreditar l'existència de conveni o acord vigent amb el Departament d'Educació per al seu finançament
i s'ha de proporcionar informació  del número de persones matriculades.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
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Capítol 4.

Cap 1, 2  i 4, en conceptes de despeses següents:
- Personal formador, intern i extern.
- Corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en centres de treball i
seguiment i avaluació dels participants.
- Derivades de la realització d'activitats formatives fora del centre.
- De materials directament relacionats amb el curs.
- De lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics.
- Derivades de l'assegurança d'accidents.
- 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: 01/09/2021 a 31/07/2022
Justificació final: 01/07/2022 a 30/09/2022

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-031, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-031-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- Per a cursos de preparació per a 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'import de l'ajut
serà fins a un màxim de 15.000euros en els límits establerts per la quantia total d'aquesta convocatòria.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI), l'import de l'ajut serà com a màxim equivalent al 50%
del pressupost de despeses a càrrec de l'ens i fins a un import màxim de 30.000euros en els límits
establerts per la quantia total d'aquesta convocatòria.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a l'art.5.4  estableix
que correspon a les Administracions Públiques la promoció d'ofertes d'aprenentatge flexibles que
permetin l'adquisició de competències bàsiques, i en el seu cas, les corresponents titulacions a
aquells joves i adults que van deixar el sistema educatiu sense cap titulació. La  Llei 12/2009, de 10
de juliol, d'educació de Catalunya,  diu a l'art. 159.3.a. que, entre d'altres àmbits, els municipis poden
participar: tant, en la programació dels ensenyaments professionals i en la coordinació amb l'entorn
territorial i empresarial  i en el foment de la implicació dels agents territorials i socials; com en  el
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desenvolupament dels "programes de qualificació professional inicial" (actualment substituïts pels
programes de formació i inserció). Per la seva banda, l'art.12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de
juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, estableix que les Administracions Locals
han d'adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar.. I
en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21195

Participació en el finançament de projectes de suport a les transicions i oportunitats educatives que facilitin
la continuïtat i els itineraris formatius dels joves en centres educatius, equipaments juvenils o d'altres
espais municipals. Les actuacions poden incloure recursos formatius, recursos educatius i accions
d'orientació i acompanyament.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat educativa 60

- Treball per l'equitat: [15 punts].
- Personalització dels aprenentatges: [15 punts].
- Connexió amb els agents educatius de l'entorn: [15 punts].
- Mecanismes d'orientació, itinerari i continuïtat formativa: [15 punts].
Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, absent/no adequat; 5 punts, adequat; 10 punts, molt adequat.
Podeu trobar preguntes útils per incorporar aquests conceptes a
www.diba.cat/educacio/cataleg.

Formulació estratègica i marc de gestió 20

- Coherència entre el programa/projecte/actuació a finançar i l'estratègia local de reducció
de l'abandonament escolar prematur: [10 punts].
- Mecanismes d'execució, seguiment i avaluació del programa/projecte/actuació a finançar:
[10 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, absent/no adequat; 5 punts, adequat; 10 punts, molt adequat.
Podeu trobar preguntes útils per incorporar aquests conceptes a
www.diba.cat/educacio/cataleg.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Percentatge de seccions censals amb risc de vulnerabilitat: [10 punts].
Valoració automàtica a partir de les dades de l'Atles de distribució de renda de les llars del
Instituto Nacional de Estadística. S'elabora un indicador que estableix una distribució
progressiva on, a major percentatge de seccions censals amb més del 25% de la seva
població per sota dels 10.000 euros d'ingressos per unitat de consum, major proporció de
punts s'obté.

- Població diana: habitants 16-21: [10 punts].
Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional 16-21 que estableix una distribució progressiva on, a major grandària de
població 0-18 de l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

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

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
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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/205293/345769268/C1-109-21.pdf
En cas d'actuar com a ens gestor d'un xarxa de municipis, podeu descarregar-vos el model de
declaració per a xarxes intermunicipals a: https://www.diba.cat/educacio/cataleg

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

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.
- 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.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Import màxim d'ajut:
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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf
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Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6
quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i
a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el
rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19
de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan: a l'art. 15 estableix la competència
de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals; i a
l'art.12 la seva obligació per adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves
amb fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

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

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: 02/08/2021 a 30/09/2021

Codi recurs:
33216

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

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

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

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

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

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf

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

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Import màxim d'ajut:
50000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: impuls als itineraris educatius
de la població jove

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6
quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i
a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el
rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19
de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan: a l'art. 15 estableix la competència
de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals; i a
l'art.12 la seva obligació per adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves
amb fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: serveis d'orientació i transició
en escoles municipals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21196

Suport a la realització de serveis d'orientació i d'acompanyament a les transicions educatives a les escoles
municipals, 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. Consulteu
l'oferta d'activitats del Catàleg sectorial disponible a https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 20

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [10
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [10
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'assoliment de cada subcriteri. Per cada nivell d'assoliment, s'obtenen
diferents punts entre els possibles: 0 punts, no assolit; 5 punts, assoliment suficient; 10
punts, assoliment notable.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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 C1-110, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-110-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: serveis d'orientació i transició
en escoles municipals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Les actuacions es duen a terme entre els mesos de gener i juliol.
Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
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.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6
quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i
a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el
rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19
de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan: a l'art. 15 estableix la competència
de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals; i a
l'art.12 la seva obligació per adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves
amb fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

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