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1. Necessitats locals i acords 
 

El Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" és l'instrument preferent per a l'exercici de les 

competències de cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona. 

El Pla impulsa un suport integral als governs locals a través de la transferència de recursos 

tècnics, econòmics i materials amb la finalitat de contribuir a un desenvolupament territorial, 

econòmic i social equilibrat i sostenible. 

Un dels instruments principals del Pla són les Meses de concertació que es configuren com a 

espais de relació entre els representants de la Diputació i dels governs locals per al contrast de 

les necessitats que aquests prioritzen.  

D’acord amb les instruccions de presentació de sol·licituds per a les Meses de concertació del 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovades per Decret de la Presidència de data 14 

de desembre de 2015 i publicades al BOPB el 22 de desembre de 2015, són destinataris i, per 

tant, poden presentar sol·licituds i eventualment concertar l’adopció de preacords: d’una part i 

amb caràcter preferent, els municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona i, de 

l’altra, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats de municipis 

i els consorcis adscrits a uns ens local.  

Les Meses de concertació del període 2016-2019 s’han anat realitzant presencialment entre els 

mesos d’abril del 2016 i maig del 2017, període en què s’ha finalitzat la realització de les Meses 

amb les mancomunitats i consorcis. En aquestes trobades, s’han analitzat i debatut els 

projectes presentats per aquests governs locals, els quals també han estat valorats 

tècnicament pels equips de la Diputació de Barcelona, tot considerant elements de planificació, 

viabilitat tècnica i financera, sostenibilitat i economies d’escala i treball en xarxa.  

En el marc d’aquest exercici, correspon valorar el repartiment realitzat de Meses de concertació 

per a les comarques, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consorcis adscrits 

a ens locals de la demarcació de Barcelona, a través de les dades individuals plasmades en la 

fitxa de cada destinatari.   

A través de les sol·licituds de Meses 2016-2019, a les comarques, entitats municipals 

descentralitzades, mancomunitats i consorcis adscrits a ens locals de la demarcació de 

Barcelona varen identificar 96 projectes amb un pressupost total de 18,7 milions d’euros, 

majoritàriament per a la realització d’inversions en infraestructures i equipaments locals. I és 

aquesta la voluntat d’aquest instrument de cooperació, no imposar projectes o línies d’actuació 

determinades sinó garantir l’autonomia local a través del suport a projectes identificats des de 

la proximitat i el coneixement del territori. 
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Com a resultat, s’han registrat 78 acords amb un compromís de finançament per part de la 

Diputació de Barcelona de més de 12 milions d’euros.  

Els acords derivats de les Meses de concertació 2016-2019 es destinaran preferentment a 

obres de manteniment i noves inversions en infraestructures i equipaments locals. 

 

Meses de concertació 2016-2019. Sol·licituds per tipologia d’ens local  

Tipus d'ens Sol·licituds % Import 
sol·licitat % 

Consell Comarcal 58 60,4% 13.009.786,88 69,5% 
Consorci local 15 15,6% 2.896.550,00 15,5% 
Entitat municipal descentralitzada 17 17,7% 1.803.981,27 9,6% 
Mancomunitat 6 6,3% 1.008.546,34 5,4% 
Total 96 100,0% 18.718.864,49 100,0% 
          

 

Meses de concertació 2016-2019. Sol·licituds per àmbit de cooperació 

Àmbit de cooperació Sol·licituds % Import 
sol·licitat % 

Manteniment i reposició d'inversions 43 44,8% 7.495.970,77 40,0% 
Nova inversió 33 34,4% 7.166.093,85 38,3% 
Prestació de serveis públics 18 18,8% 2.997.799,87 16,0% 
Solvència financera 2 2,1% 1.059.000,00 5,7% 
Total 96 100,0% 18.718.864,49 100,0% 

 

 

Meses de concertació 2016-2019. Acords per àmbit de cooperació 

Tipus d'ens Acords % Import acordat % 
Consell Comarcal 52 66,7% 9.094.243,28 72,9% 
Consorci local 13 16,7% 1.838.850,00 14,7% 
Entitat municipal descentralitzada 7 9,0% 890.707,78 7,1% 
Mancomunitat 6 7,7% 652.461,34 5,2% 
Total 78 100,0% 12.476.262,40 100,0% 
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Meses de concertació 2016-2019. Nombre d’acords per tipologia d’ens 

 

 

 

Meses de concertació 2016-2019. Nombre d’acord per àmbit de cooperació 

Data d’explotació: 18/10/2017 
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2. Criteris de distribució i metodologia 
 

L’objectiu principal del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" és reforçar els instruments i 

les accions generades des dels governs locals per afavorir l'exercici de les seves competències 

des de la col·laboració interadministrativa i el ple respecte al principi d'autonomia local. 

 

Les instruccions de funcionament de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019 (BOPB 9 de maig de 2016) estableixen, al seu article 4, els criteris de 

distribució dels recursos tenint en compte que la concertació implica l'establiment d'un marc 

estable de relació amb els governs locals destinataris, de caràcter pluriennal, que persegueix 

una millor aplicació dels recursos públics a les necessitats reals del territori. 

 

D’aquesta manera, per als consells comarcals i entitats municipals descentralitzades de la 

demarcació de la Diputació de Barcelona, al igual que amb el cas dels municipis, els imports de 

referència base que es tenien en el moment de la realització de les Meses de concertació per al 

període 2016-2019 es van determinar a partir de l'import que, per aquest mateix concepte, es 

va concretar en el marc de les Meses de concertació 2012-2015, com a element de referència 

per als propis ens locals per tal de conèixer el volum de finançament del que podrien disposar, i 

prenent en consideració, a més, els criteris següents:  

 

a. Població, atenent particularment les necessitats dels municipis petits i mitjans. 

b. Capitalitat, en funció dels textos legals vigents. 

c. Territori, de forma que es considera l’extensió, disposició i estructura del terme municipal 

respectiu. 

d. Eficàcia, en raó de la previsió d'assoliment dels objectius marcats i de satisfacció de 

necessitats i aspiracions. 

e. Eficiència, segons el rendiment líquid de tresoreria positiu o negatiu. 

f. Cooperacio, per estimular la realització de projectes mancomunats o que es tradueixin en 

acords interadministratius entre destinataris. 

 

Per al cas de les personificacions instrumentals locals de la demarcació de Barcelona, 

mancomunitats i consorcis, en tant que entitats locals destinatàries de les Meses de 

concertació, s’ha procedit a realitzar Meses de concertació amb aquelles entitats locals que 

executen a nivell supralocal serveis mínims municipals, que es troben desenvolupant 

actuacions mancomunades que responen a una voluntat de racionalitzar les despeses 

derivades de la prestació de serveis públics locals al seu territori, o bé que representen àmbits 

territorials específics i amb particularitats pròpies. Específicament, els criteris per a la distribució 

dels recursos per a aquestes entitats, amb l’objectiu últim de vetllar per la viabilitat dels 

projectes mancomunats o supralocals, han estat els següents: es garanteix l’import base 2012-

2015 que es va rebre en el marc de les Meses 2012-2015. En el cas d’ens locals que no van 

celebrar Meses en aquest període, es garanteix el 50% de l’import sol·licitat. En base a aquests 
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imports, s’assignen la quantitat de dos euros per habitant del seu àmbit territorial i 1.000 euros 

addicionals per cada entitat que forma part de l’ens local. En l’aplicació d’aquests criteris, i en el 

marc de l’autonomia de les Meses de concertació, s’ha vetllat per garantir una distribució 

equitativa dels recursos atorgats i per l'efectivitat dels principis de diferenciació i asimetria 

territorial, d’acord amb el que estableix l’article 18 del mateix Protocol general del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019” (BOPB 11 de desembre de 2015) i, a aquests efectes, l’aplicació 

dels criteris anteriors ha pogut tenir una oscil·lació del 10 per cent. 

 

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, al seu art. 8 g) estableix que els subjectes d’aplicació i, per tant, tots els ens que 

integren l’Administració local a Catalunya han de fer pública la informació relativa a les 

convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics. Donant compliment a 

aquesta disposició, en tant que el Portal de Transparència constitueix l’eina a través de la qual 

es fa efectiu el compromís de la corporació amb la transparència, les fitxes que es publiquen   

recullen el detall dels acords de col·laboració que s’han concretat inicialment amb les entitats 

locals de la demarcació de Barcelona en el marc de la convocatòria de Meses de concertació 

del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, contenint el detall dels imports en les que 

s’inscriuen les actuacions sol·licitades, les actuacions concedides i els percentatges respectius.  

 

Una vegada finalitzades les Meses de concertació, cal procedir així mateix a garantir uns 

criteris basats en la màxima equitat als governs locals de la demarcació. 

 

La fitxa de cada entitat local inclou: 

 

- El nom i l’import sol·licitat per a cadascun dels projectes identificats pels governs locals. 

En la convocatòria de Meses 2016 - 2019 es podien presentar fins a un màxim de cinc 

sol·licituds per ens local. 

 

- El nom de l’actuació acordada i l’import que la Diputació de Barcelona es compromet a 

finançar per al període 2016 - 2019. 

 

- El percentatge de cobertura (import acordat / import sol·licitat). 

 

La informació presentada es correspon amb l’extracció de dades dels sistemes d’informació de 

la Diputació de Barcelona realitzada en data 18 d’octubre de 2017. 


