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El Pla ha estat configurat com l'instrument preferent per a

l'exercici de les competències de cooperació i assistència local

de la Diputació de Barcelona, i s'ha desenvolupat ajustant-se a la

realitat diversa i asimètrica del territori.

Pla  Xarxa  de  Governs  Locals  2016 -2019  

Què és?

EL Protocol general del Pla va ser aprovat pel Ple de la Diputació

el 26 de novembre de 2015 amb una durada de quatre anys

coincidint amb el mandat electoral, i  estableix el marc general,

la metodologia i el sistema de cooperació (destinataris,

instruments i recursos). 
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El Pla Xarxa de Governs Locals impulsa

un suport integral als governs locals

amb la transferència de recursos tècnics,

econòmics i materials per contribuir a un

desenvolupament territorial, econòmic i

social equilibrat i sostenible.

Recursos  d 'assistència

i  cooperació

Suport integral



Destinataris
2016-2019 Municipis i comarques, preferents

El Pla XGL impulsa un suport integral als governs locals

mitjançant la transferència de recursos tècnics, econòmics

i materials per contribuir a un desenvolupament territorial,

econòmic i social equilibrat i sostenible.

311 municipis, 12 consells comarcals, 

39 consorcis, 22 mancomunitats i 4 entitats

municipals descentralitzades
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Són espais de relació en els que es compta amb la compareixença de

representants dels governs locals, d'una banda, i de la Diputació de

Barcelona, de l'altra. La finalitat d'aquestes trobades és contrastar les

necessitats prèviament expressades i prioritzades pels ens locals amb els

recursos i els criteris propis de la Diputació de Barcelona. La celebració

de les Meses de concertació es concreta en l'assoliment de preacords,

entenent per tals els compromisos de suport assolits per ambdues parts.

MESES DE CONCERTACIÓ

És una relació completa i ordenada de recursos que periòdicament

aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general, amb la

finalitat de satisfer les necessitats dels governs locals.

CATÀLEG DE SERVEIS

Són instruments específics de cooperació elaborats de forma contingent

per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l'àmbit

territorial de la Diputació de Barcelona.

PROGRAMES COMPLEMENTARIS

Instruments de
cooperació
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Imports concedits per instrument

de cooperació.

 

Data d'explotació: 11/03/2020
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Programes complementaris
42.5%

Meses de concertació
31.9%

Catàlegs de serveis
25.6%

925 M€

Meses 

295 M€ - 32%

Preacords inicials (247 M€)

+ complements (48 M€)

4 ed. Catàlegs

237 M€ - 26%

2016, 2017, 2018 i 2019

 

23 Programes

complementaris

393 M€ - 42%

2016 - 2019
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Presentació i notícies

www.diba.cat/concerta

 

 

Dades municipals

www.diba.cat/municipis

SEU ELECTRÔNICA

 

Espai de tràmits

seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/

 

 

Portal de Transparència

transparencia.diba.cat/ca/xarxa-de-governs-locals

 

Direcció de Serveis de Cooperació Local
Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació  Local

Àrea de Presidència
ds.cooperacio@diba.cat


