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El Pla de Concertació XGL 2020-2023

Pla de concertació
Xarxa de Governs Locals
2020 - 2023

Un nou model de
governança, decidit
i compromès amb els
Governs Locals i amb
les seves necessitats

Tres instruments diferenciats
per a una cooperació
local integral
1

Programa general d’inversions [PGI]

2

Catàleg de serveis

3

Programes específics

Cap territori
enrere
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PGI

Concepte i objecte del PGI

Programa general d’inversions
RENOVEM L’INSTRUMENT DE COOPERACIÓ LOCAL PER A LA INVERSIÓ
Substitueix les Meses de concertació del Pla Xarxa antecedent

MÉS TRANSPARENT,
RESULTAT DE LA
PARTICIPACIÓ
INTERNA I EXTERNA

EN QUÈ ES
CONCRETA?

A QUI VA
DIRIGIT?

ALINEAT AMB ELS
REPTES GLOBALS
PER UN MÓN MÉS
SOSTENIBLE

COMPROMÈS AMB
L'AUTONOMIA
LOCAL I L'EQUILIBRI
TERRITORIAL

260 M€
Municipis
251,2 M€

1

Nova inversió
municipal
sostenible

Consells comarcals

8,1 M€

SIMPLIFICAT
I ENFOCAT
A LA MILLORA
CONTÍNUA

2

Manteniment
i reposició
d’inversions

EMDs
0,7 M€
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Distribució dels recursos
Imports assignats per variable
Assignació per topall mínim

12,39%

129.192.000,00€

51,61%

Assignació per població estacional

12.515.000,00€

5%

Assignació per IRPF

17.521.000,00€

7%

Un import mínim

Assignació per nombre de persones desocupades

17.521.000,00€

7%

per ajuntament

Assignació per invers dels ingressos propis corregits

12.515.000,00€

5%

Assignació per extensió municipal

15.018.000,00€

6%

Assignació per nombre d’entitats de població

15.018.000,00€

6%

250.300.000,00€

100%

de 100.000€.
No deixem a cap
territori enrere!

Distribució tots els municipis:
Assignació compensatòria CC Barcelonès

Criteris de
distribució

EMD

2.438.460,00€

30%

Assignació per població

1.625.640,00€

20%

Assignació nombre entitats singulars

1.625.640,00€

20%

Assignació per extensió

2.438.460,00€

30%

Assignació per topall mínim

240.000,00€

34,29%

Assignació per població

460.000,00€

65,71%

www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

+ Objectius
+ Adaptats al
tipus d’ens

871.800,00€

Assignació per nombre de municipis

TOTAL PROGRAMA GENERAL D’INVERSIONS 2020- 2023

+ Transparents
+ Justos
+ Equitatius

%

31.000.000,00€

Assignació per població

COM ES
DISTRIBUEIX?

import

260.000.000,00€

100%

Assolir un
Contribuir
al reequilibri
de recursos

Respectar el valor
de la sostenibilitat
econòmica, social
i mediambiental

repartiment
el més transparent
i objectiu possible
d'acord amb la realitat
de cada municipi
i territori.
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Distribució dels recursos

COM ES
DISTRIBUEIX?

REPARTIMENT DE LA DOTACIÓ ASSIGNADA A CADA ENS DESTINATARI
Projectes d'inversió
sostenible alineats amb
l’Agenda 2030, per als
quals cal complir unes
condicions i presentar una
memòria de sol·licitud

80%
LÍNIA 1
PROJECTES
SOSTENIBLES

Nova inversió
municipal
sostenible

20%
LÍNIA 2
FONS INCONDICIONAT
D'INVERSIÓ

Manteniment
i reposició
d’inversions

Despesa d'inversió generalista
que no requereixen cap tràmit
administratiu fins a la justificació
> Termini màxim d'execució: 31/12/21
> Termini màxim de justificació:
entre 01/01/22 i el 31/03/22

Per a una millor i més
planificada gestió
pressupostària
tant als ens locals com
a la Diputació de Barcelona
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Operativa

30 DE JULIOL 2020

JULIOL - OCTUBRE 2020

APROVACIÓ I PUBLICACIÓ
DELS CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ
I LA BASE DE CONCERTACIÓ
DE CADA ENS

CONFORMITAT I PRIMER
PERÍODE DE SOL·LICITUD

Assignació econòmica única i completa per a cada
ens i per tot el mandat. Es reforçarà el canal d'atenció
de resolució de dubtes sobre el nou PGI

Conformitat dels governs locals amb les condicions
del PGI i amb la seva base de concertació.
Assessorament tècnic previ a les sol·licituds
de projectes per part dels equips de la Diputació.
Tramitació electrònica (PMT) d'un màxim de 3
projectes sostenibles de la línia 1 ja madurs,
és a dir, en execució o licitats
> Termini conformitat: 30/10/2020
> Termini de sol·licitud: 30/10/2020

OCTUBRE- NOVEMBRE 2020

GENER - SETEMBRE 2021

VALORACIÓ TÈCNICA
DELS PROJECTES

PRESENTACIÓ I VALORACIÓ
DE PROJECTES PENDENTS

Valoració dels projectes presentants,
de les condicions i memòries.

Presentació dels projectes sostenibles
de la línia 1 pendents, en funció
del seu grau de maduresa

Formalització dels projectes valorats favorablement

> Termini de sol·licitud 2*: de l’1/01/2021 al 30/09/2021
> Termini màxim d'execució: 31/12/24
> Termini màxim de justificació: 31/03/25

*La Diputació de
Barcelona es
reserva la facultat
d'obrir un tercer
període de
sol·licitud fins el
30 de juny de 2022
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El PGI i el reequilibri territorial

El PGI contribueix al reequilibri territorial
> Es fixen límits de les dotacions individuals resultants:
• Assignació mínima a tots els municipis de 100.000 €
• Topall màxim de 5.900.000 € (per població)
> S’identifiquen els municipis amb menys recursos i potencialment amb majors necessitats.
Es tenen en compte dues variables de caire territorial:
• Extensió municipal
• Entitats de població
> Es tenen en compte característiques de la població que suposen un increment dels serveis
a prestar pel municipi.
> Inclou els consells comarcals que també presten i coordinen serveis per als municipis,
especialment per als municipis amb menys població.
-8-

05

El PGI i el reequilibri territorial

Com es distribuexi la dotació
econòmica del PGI a cada
municipi?
Tots els municipis tenen garantida
una dotació econòmica o base de
concertació distribuïda d’acord a
una fórmula equitativa, justa i
transparent en pro del reequilibri
territorial i una atenció als
municipis amb potencialment
majors necessitats socials.
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El PGI i el reequilibri territorial

Com es distribuexi la dotació
econòmica del PGI en termes
€/Habitant?
Si bé la població és la variable
més important que determina les
dotacions que es distribueixen per
ajuntament, la inversió per
habitant es corregeix a l’alça en
els municipis amb menys població
d’acord a la funció reequilibradora
del Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals.

-10-

05

El PGI i el reequilibri territorial

Tota la informació sobre el PGI i els seus resultats
a un espai web renovat i públic
www.diba.cat/plaXGL
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Més informació:
www.diba.cat/plaxgl
Espai de tràmits:
seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio
Informació i assistència
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Direcció de Serveis de Cooperació Local
Tel. 934 022 209 · ds.cooperacio@diba.cat

