
 
 
Àrea de Presidència 

Direcció de Serveis de Secretaria, 

adjunta a la Secretaria General 

 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

i altres Publicacions Oficials 

 

 
DICTAMEN 

 
 
“Ampliar el termini de presentació de sol·licituds del recurs 22043 CIDO: difusió 
de la informació pública local, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, fins al 30 de setembre de 
2022” (Exp. Núm. 2022/0008906). 
 
 
Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-
2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 

 
2. En l’esmentat règim es regulen i fixen els criteris i el procediment de sol·licitud i 

gestió dels recursos inclosos en la convocatòria del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2022. Pel que fa a la fase de sol·licitud, s’estableixen diversos 
terminis de sol·licitud, en funció de la classe i el procediment de concessió de cada 
recurs. 

 
3. El capítol 10 del règim de la referida convocatòria disposa, en referència al recurs 

que és objecte d’aquest dictamen, el que es transcriu a continuació: 
 

Recurs Classe 
Procediment de 

concessió 
Inici termini 
sol·licitud 

Finalització 
termini 

sol·licitud 

CIDO: difusió 
de la informació 

pública local 

Recurs 
tècnic 

Concessió directa amb 
concurrència 

5/1/2022 30/4/2022 

 
4. Coincidint amb aquest període de sol·licitud, entre el 5 de gener de 2022 i el 30 

d’abril de 2022, el centre gestor ha optimitzat els processos relacionats amb la 
redacció dels informes objecte del citat recurs. Això ha provocat que amb 
l’assignació de recursos tècnics i materials inicial esdevingui possible satisfer 
adequadament una quantitat més elevada de sol·licituds. 
  

5. Davant d’aquesta situació, i vista la voluntat de la Diputació de Barcelona d’exercir 
les seves competències en matèria de cooperació i assistència amb una vocació 
municipalista i orientada a prestar un suport integral al conjunt de governs locals, 
es considera oportú ampliar el termini de sol·licitud del citat recurs del Catàleg 
2022 fins al 30 de setembre de 2022. 
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Fonaments de dret 
 
1. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.5.c) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de data 14 de febrer de 
2022 (publicada al BOPB de 16 de febrer de 2022). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 
 

ACORDS 
 
 
Primer. AMPLIAR fins al 30 de setembre de 2022 el termini de sol·licitud del recurs 
22043 CIDO: difusió de la informació pública local inclòs en el Catàleg de serveis de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2022 amb termini de sol·licitud inicial fins al 30 d’abril 
de 2022. 
 
 
Segon. MODIFICAR, en virtut de l’ampliació aprovada en l’acord anterior, el règim del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, en els termes següents: 
 
Capítol 10. Terminis màxims de sol·licitud i procediment de concessió 
 
Allà on diu: 
 
“(...) 
 

Recurs Classe 
Procediment de 

concessió 
Inici termini 
sol·licitud 

Finalització 
termini 

sol·licitud 

CIDO: difusió 
de la informació 

pública local 

Recurs 
tècnic 

Concessió directa amb 
concurrència 

5/1/2022 30/4/2022 

 
(...)” 
 
ha de dir: 
 
“(...) 
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Recurs Classe 
Procediment de 

concessió 
Inici termini 
sol·licitud 

Finalització 
termini 

sol·licitud 

CIDO: difusió 
de la informació 

pública local 

Recurs 
tècnic 

Concessió directa amb 
concurrència 

5/1/2022 30/9/2022 

 
(...)” 
 
 
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present dictamen. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2022/0008906
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral

Codi classificació

Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr

D0302 Catàlegs de serveis

Títol Dictamen Junta Govern ampliació termini presentació sol·licituds recurs 22043
CIDO: difusió informació pública local, convocatòria Catàleg 2022 Pla
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, fins 30.9.2022.

Objecte Ampliar el termini de presentació de sol·licituds del recurs 22043 CIDO: difusió
de la informació pública local, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, fins al 30 de
setembre de 2022.

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr

Ref. Interna mcs 122248

Acte de referència AP 226/2021

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Jose Luis Martinez-Alonso Camps
(SIG)

Proposa 19/04/2022, 10:39

Diputada adjunta de
Presidència (p.d.s.)

Maria Del Pilar Díaz Romero (TCAT) Proposa la
Presidència; signa per
delegació (Decret
8966/2019, de 23 de
juliol)

20/04/2022, 01:56

Secretària General Petra Mahillo Garcia (TCAT) Dona fe de l'aprovació
de l'acord

28/04/2022, 11:17
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