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Catàleg de serveis 2016
En aquest catàleg trobareu 231 recursos per a la prestació i la realització d’actuacions
locals agrupats en tres tipus.

Catàleg de serveis 2016: tipus i classes de recursos

La
regulació
completa
d’aquest
catàleg
https:///seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio

la

podeu

trobar

a

Per concertar recursos heu de trametre electrònicament la sol·licitud que correspongui.
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Cercador de recursos
L’edició 2016 del Catàleg es presenta en un entorn web de fàcil ús que inclou un cercador
que permet realitzar una cerca bàsica o avançada dels recursos catalogats en funció dels
vostres interessos.
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Opcions de cerca
1) Paraula clau. Permet una cerca intuïtiva vinculada al nom i a la descripció del recurs.
2) Cerca bàsica. Permet cercar els recursos del catàleg segons els valors següents:
- Àrea referent de la Diputació de Barcelona
- Programa on s’inclou el recurs
- Tipus i classe de recurs, segons sigui de tipus econòmic, tècnic o material.
Si és selecciona ‘àrea’, en el nivell ‘programa’ es presenten els que corresponguin a l’àrea
seleccionada; si es selecciona ‘programa’, els recursos que es presenten són els que
corresponen al programa seleccionat.
- Codi, cada recurs del catàleg s’identifica amb un codi numèric. També podeu fer
cerques múltiples introduint diversos codis corresponents a recursos diferents.
2) Cerca avançada. Permet cercar recursos segons els valors següents:
- Destinataris, permet filtrar segons el tipus d’ens al qual s’adrecen els recursos:
ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis adscrits a un ens local i
entitats municipals descentralitzades; si seleccioneu ‘Ajuntament’ també podeu filtrar per
trams de població.
- Termini de sol·licitud vinculat al recurs:
. 02/02/16
. 31/03/16
. 30/09/16
. 31/12/16
. sense data termini, presenta els recursos econòmics corresponents a la classe ‘fons
de prestació’ per als quals no cal presentar sol·licitud.
- Unitat prestadora, es correspon amb la unitat orgànica de la Diputació de Barcelona
responsable de la prestació del recurs. Si seleccioneu ‘àrea’ es presenten les unitats que
inclou, en cas contrari es presenten totes les unitats prestadores que participen al catàleg.
- Obligació de cofinançament, permet filtrar els recursos que tenen definida, com a
condició de concertació, l’obligació de cofinançar un percentatge del cost total de
l’actuació per part de l’ens destinatari.
- Import màxim, permet filtrar aquells ajuts econòmics que tenen definida com a
condició de concertació un import màxim de concessió.
- Àmbit de cooperació on s’inclou el recurs.
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Resultats de la cerca
El resultat de la vostra cerca es presenta en un llistat de recursos, ordenat alfabèticament,
que responen als paràmetres seleccionats. Per a cada recurs, es relaciona el programa de
concertació on s’inclou, l’àrea de la Diputació de Barcelona referent i la icona
corresponent a la tipologia de recurs (econòmic, tècnic o material).
Des d’aquest llistat, podeu seleccionar el recurs o recursos que us interessin per a afegirlos a la vostra carpeta d’impressió.

La carpeta d’impressió us permet descarregar els recursos que heu seleccionat obtenint
d’aquesta manera un catàleg personalitzat de la vostra cerca.
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Fitxa de recurs
La fitxa descriptiva de cada recurs inclou els continguts necessaris per a la concertació
d’actuacions com ara els ens destinataris que poden accedir, els criteris que es
consideraran en la valoració tècnica i el termini màxim per a la presentació de les
sol·licituds. L’apartat Condicions de concertació inclou els requisits de sol·licitud i de
gestió de les actuacions que s’aprovin com, per exemple, si cal presentar documentació
addicional (de sol·licitud o justificació), si hi ha un nombre màxim de sol·licituds que es
poden presentar o quina és la depesa elegible.

La informació del recurs es completa amb l’apartat Compromisos de qualitat que inclou les
obligacions que reconeix la Diputació de Barcelona en la prestació del recurs per a la
millora continua i l’adaptació del suport a les necessitats i les expectatives dels governs
locals, així com les mesures correctores que s’aplicaran en cas d’incompliment d’aquests
compromisos.
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Des d’aquesta pantalla, podeu afegir el recurs que visualitzeu a la carpeta d’impressió o
bé podeu obtenir la seva descàrrega directa en un arxiu pdf.

Per a consultes específiques, referents al contingut del recurs i les seves condicions de
concertació, us podreu adreçar a la unitat prestadora.
Cada recurs incorpora un codi numèric que també us permetrà la seva identificació a
través del Portal de tràmits o del mateix cercador de recursos.
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Catàleg 2016: exemple d’arxiu pdf d’un recurs
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En el cas que no vulgueu fer servir el cercador, també teniu disponibles una sèrie de
descàrregues predefinides del Catàleg de serveis 2016 amb el contingut següent:

1. Catàleg i petits municipis
2. Catàleg i consells comarcals
3. Catàleg, recursos transversals
3. Tot el catàleg
4. Àrea d’Atenció a les Persones
5. Àrea de Cultura, Educació i Esports
6. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
7. Àrea de Presidència
8. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Trobareu aquests arxius a: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/
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Sol·licituds
El tràmit de sol·licitud dels recursos del catàleg és electrònic i es realitza a través del
Portal de tramitació de la Diputació de Barcelona. Aquesta plataforma permet preparar i
presentar les sol·licituds dels recursos i, posteriorment, fer el seguiment de la tramitació
dels expedients fins a la seva finalització.
També teniu a la vostra disposició una aplicació per a telèfons mòbils que permet accedir
a la informació de tramitació de les vostres sol·licituds. Vegeu l’apartat:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/app/pmt.asp
En el cas que vulgueu preparar la sol·licitud d’un recurs determinat, heu d’anar a l’accés
restringit de la Diputació de Barcelona i identificar-vos amb el vostre nom d’usuari i
contrasenya per poder seleccionar el Portal de tramitació (PMT). Si teniu cap incidència
referent a l’accés al Portal, contacteu amb el gestor d’accessos a les aplicacions del
vostre ens local (referent SVUS) que és la persona que us pot facilitar directament el
vostre nom d’usuari i contrasenya necessaris.
Per altres necessitats de suport tècnic, podeu contactar amb el servei de suport Helpdesk
a través del telèfon 900 808 264 d’atenció gratuïta.

Accés restringit. Diputació de Barcelona

En el Portal de tramitació, a ‘Convocatòries actives’, seleccioneu l’opció ‘Catàleg de
serveis 2016’ i seguiu les passes per preparar la sol·licitud. En el mateix Portal i a l’Espai
de tràmits de la Xarxa de Governs Locals a la Seu electrònica de la Diputació de
Barcelona, trobareu manuals específics d’ajuda per a la preparació i gestió de les vostres
sol·licituds de catàleg.
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Cal destacar que els recursos del Catàleg de serveis que podeu tramitar des del Portal de
tramitació són aquells als quals teniu accés com a destinataris d’acord amb les condicions
de concertació definides en cada recurs. Qualsevol usuari del Portal de tramitació pot
preparar noves sol·licituds, editar les sol·licituds pendents de presentar i consultar el seu
estat de tramitació.
Els alcaldes/esses i/o els secretaris/àries, en el cas dels ajuntaments de l’àmbit territorial
de la Diputació de Barcelona, i els presidents/es i els secretaris/àries, si es tracta d’altres
d’ens destinataris, tenen, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de
sol·licituds.
Els estats de tramitació de les sol·licituds són:
a. Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no
l’existència d’incidències esmenables.
b.

Pendent d’esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència
d’incidències esmenables.
L’ens sol·licitant disposa de deu dies naturals des de l’emissió del correu electrònic
d’advertiment de subsanació per accedir a l’expedient disponible al Portal.
L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de
la sol·licitud. El termini de subsanació serà de set dies naturals comptadors a partir
de l’accés a l’expedient.

c.

En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o
desestimatòria.

d. Estimada: Des del moment en què generi una concessió o un acte de concertació,
en haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-la i per haver obtingut una
millor valoració en aplicació dels criteris previstos.
e. Desestimada: Des del moment en què no generi una concessió, per menor
valoració i manca de recursos disponibles per atendre-la o per incompliment dels
requisits administratius i tècnics establerts a la convocatòria i al catàleg o
desistiment de l’ens sol·licitant.
f.

Finalitzada: Des del moment en què, per aquelles sol·licituds que es van estimar,
es realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la
seva revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria.
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Instruccions per a la descàrrega de formularis
Trobareu que molts tràmits de la Xarxa de Governs Locals inclouen formularis que heu de
descarregar prèviament i complimentar adequadament. Per al Catàleg de serveis, aquests
documents els trobareu a les fitxes de tràmit corresponents a l’Espai de tràmits de la
Xarxa (Seu electrònica de la Diputació de Barcelona).
Per accedir a aquests documents seguiu les instruccions següents:
1. Seleccioneu el formulari de la vostra elecció, passeu el ratolí per sobre del nom del
document activant així l’enllaç al mateix.

2. Descarregueu el formulari mitjançant el botó dret del ratolí, seleccioneu l'opció
"Desar" (o també "Desar enllaç com...") per desar el document al vostre ordinador.

NOTA: Si en comptes de descarregar els documents al vostre ordinador, el que feu és
obrir-los directament fent doble clic damunt l'enllaç, segons la configuració del vostre
equip és possible que us aparegui el següent missatge.

3. Obriu el formulari amb el programari corresponent, poden ser arxius de dos tipus:
Microsoft Word (.doc) o Adobe Reader (.pdf). En qualsevol cas, el vostre ordinador ha de
tenir el programa corresponent que permeti obrir-los i omplir-los correctament. En el cas
dels arxius .pdf, us recomanem que tingueu actualitzada la darrera versió del programa
Adobe Reader que podeu descarregar de forma gratuïta en aquest enllaç.

Catàleg de serveis 2016 I Manual d’ús

13

Informació i consultes
• Per a consultes específiques referents al contingut dels recursos i les seves condicions
de concertació, us podeu adreçar a la unitat prestadora referent. Consulteu també el
directori d’aquets serveis i oficines a http://www.diba.cat/web/concerta/directori
L’horari d’atenció telefònica de les unitats prestadores, amb caràcter general, és de 9 a 14
hores.
• En relació als tràmits i la normativa del Catàleg de serveis 2016, podeu contactar amb la
Direcció de Serveis de Cooperació Local:
concerta@diba.cat
934 022 258 (l’horari d’atenció telefònica, amb caràcter general, és de 9 a 14 hores).
• En relació a l’accés al Portal de tramitació (PMT), actiu les 24 hores del dia, podeu
contactar amb el gestor d’accessos a les aplicacions del vostre ens local (referent SVUS).
Aquesta persona us facilitarà els permisos necessaris per accedir a l’accés restringit de la
Diputació de Barcelona i al Portal de tramitació que és l’eina que us permet preparar i
presentar electrònicament les vostres sol·licituds del catàleg.
• Per a altres necessites de suport tècnic (help desk), contacteu amb el telèfon d’atenció
gratuïta 900 808 264 de la Xarxa Telemàtica Provincial de la Diputació de Barcelona.
L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a dissabte de 8 a 20 hores.
• Podeu consultar les adreces i els horaris de l’Oficines de registre de la Diputació de
Barcelona a http://www.diba.cat/registre
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