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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 el Protocol general del Pla, els destinataris 

de les Meses de concertació també poden canviar les seves prioritats al llarg del període 

d’execució per atendre noves necessitats, així com sol·licitar i obtenir, de forma motivada, un 

increment dels recursos concertats. En paral·lel a aquesta possibilitat, procedeix exposar i 

analitzar el conjunt del repartiment de les Meses de concertació (dels municipis, en primer 

terme, i de la resta d’ens locals destinataris, en segon terme) a efectes de plantejar les 

possibles mesures d’anivellament. Les eventuals dotacions complementàries corresponents a 

aquesta possibilitat tindran, doncs, una doble funció: Cobrir necessitats sobrevingudes en el 

decurs del Mandat que, avalades tècnicament, siguin imprescindibles per l’exercici de les seves 

competències, i anivellar el repartiment derivat de les Meses de concertació celebrades a l’inici 

de Mandat a efectes d’articular una distribució equitativa dels recursos.          

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

concertació, tant considerades en global (segons veurem en aquest apartat del document i en 

els dos subsegüents), com en cada cas particular, a través de les dades individuals plasmades 

en la fitxa de cada destinatari (perspectiva particular que serà objecte del quart apartat d’aquest 

document).   

A través de les sol·licituds de Meses 2016-2019, els municipis de la demarcació de Barcelona 

varen identificar 1.155 projectes amb un pressupost total de 423 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. 

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

mesos d’abril del 2016 i maig del 2017. En aquestes trobades, s’han analitzat i debatut els 

projectes presentats pels governs municipals, 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, intermunicipalitat i treball en xarxa. Com  
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a resultat, s’han registrat 887 acords amb un compromís de finançament per part de la 

Diputació de Barcelona de més de 234 milions d’euros.  

Els acords derivats de les Meses de concertació 2016-2019 es destinaran a noves inversions i 

obres de manteniment en infraestructures i equipaments locals. 

 

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

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

Nova inversió  487 42,2% 210.009.255,63 49,6% 

Manteniment i reposició d'inversions  585 50,6% 188.724.412,48 44,6% 

Prestació de serveis públics  60 5,2% 17.428.200,69 4,1% 

Solvència financera 23 2,0% 7.145.202,29 1,7% 

Total 1.155 100,0% 423.307.071,09 100,0% 

 

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

Àmbit de cooperació Acords % Import acordat % 

Nova inversió  367 41,4% 124.554.577,67 53,2% 

Manteniment i reposició d'inversions  448 50,5% 95.484.976,65 40,8% 

Prestació de serveis públics  48 5,4% 11.284.637,63 4,8% 

Solvència financera 24 2,7% 2.790.999,46 1,2% 

Total 887 100,0% 234.115.191,41 100,0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data d’explotació: 19/05/2017 
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2. Tipologia d’actuacions 
 

Els acords derivats de les Meses de concertació 2016-2019 es corresponen majoritàriament 

amb projectes locals d’inversió en els àmbits següents: Equipaments, Infraestructures Urbanes 

i Patrimoni Arquitectònic (61%), Esports (17%) i Cultura (4,7%). 

 

 

 
Meses de concertació 2016-2019. Acords: distribució per tipologia d’inversió 

Tipologia Nombre d'acords % Import acordat %

Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 502 56,6% 143.595.859,64 61,3%

Esports 116 13,1% 40.078.908,91 17,1%

Cultura 39 4,4% 11.073.612,77 4,7%

Benestar Social 18 2,0% 7.748.456,57 3,3%

Biblioteques 19 2,1% 6.464.169,98 2,8%

Infraestructures Viàries i Mobilitat 49 5,5% 4.539.986,77 1,9%

Medi Ambient 34 3,8% 4.373.873,84 1,9%

Suport a la gestió municipal 37 4,2% 4.252.209,46 1,8%

Educació 24 2,7% 4.241.199,43 1,8%

Habitatge, Urbanisme i Activitats 18 2,0% 3.424.966,17 1,5%

Tecnologies i Sistemes 11 1,2% 2.266.367,95 1,0%

Promoció Econòmica i Ocupació 4 0,5% 764.804,06 0,3%

Turisme 6 0,7% 495.000,00 0,2%

Comerç 4 0,5% 312.847,16 0,1%

Espais Naturals 3 0,3% 241.928,70 0,1%

Igualtat i Ciutadania 3 0,3% 241.000,00 0,1%

Total 887 100,0% 234.115.191,41 100,0%  

 

Data d’explotació: 19/05/2017 
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3. Inversió per habitant com a mesura de reequilibri 

territorial 
 

Amb el total d’acords derivats de les Meses de concertació 2016-2019, la inversió prevista és 

de 42 € per habitant al conjunt de la demarcació.  

 

 

 
 Meses de concertació 2016-2019. Inversió prevista en euros per habitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data d’explotació: 19/05/2017 
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4. 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, 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  municipis per tal de conèixer el volums 

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. 

 

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). 

 

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

criteris basats en la màxima equitats als municipis concertats, per fer-ho, es procedeix a 

tramificar-los per guardar una proporció significativa entre ells, tot possibilitant, al mateix temps, 

que es pugui oferir una informació objectiva per cadascun dels municipis en la que s’evidenciï  
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de forma clara el percentatge de cobertura respecte el conjunt de sol·licituds del municipi i el 

percentatge de la posició del municipi sobre la mitjana del tram. 

 

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 cada 

municipi 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.  

 

La fitxa de cada municipi 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). 

 

- El percentatge que significa l’import acordat amb relació a l’import mig del tram de 

població de referència, d’acord amb els segments següents: 

 

. Tram 1: Municipis fins a 500 habitants 

. Tram 2: Municipis d’entre 501 i 1.000 habitants 

. Tram 3: Municipis d’entre 1.001 i 2.500 habitants 

. Tram 4: Municipis d’entre 2.501 i 5.000 habitants 

. Tram 5: Municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants 

. Tram 6: Municipis d’entre 10.001 i 15.000 habitants 

. Tram 7: Municipis d’entre 15.001 i 25.000 habitants 

. Tram 8: Municipis d’entre 25.001 i 50.000 habitants 

. Tram 9: Municipis d’entre 50.001 i 75.000 habitants 

. Tram 10: Municipis d’entre 75.001 i 125.000 habitants 

. Tram 11: Municipis de més 125.000 habitants 
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D’acord amb el règim especial de la ciutat de Barcelona, el qual ve configurat per la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 

22/1998, de 30 de desembre, la Carta municipal de Barcelona, modificada per la Llei 18/2014, 

de 23 de desembre, i la Llei 1/2006, de 13 de març, mitjançant la qual es regula el règim 

especial del municipi de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” la 

col·laboració s’articula a través d’un conveni específic de col·laboració entre ambdues 

institucions.  

 

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

la Diputació de Barcelona realitzada en data 19 de maig de 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	Meses de concertació 2016_2019
	1. Necessitats locals i acords
	2. Tipologia d’actuacions
	3. Inversió per habitant com a mesura de reequilibriterritorial
	4. Criteris de distribució i metodologia

