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Meses de concertació
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, i
es configura amb la voluntat d'ajustar-se al màxim a la realitat diversa i asimètrica del
món local, tot garantint l'efectivitat del principi estatutari de diferenciació.
El Pla impulsa un suport integral als governs locals amb
tècnics, econòmics i materials que té com a eixos
diversificació econòmica del territori, en el benentès
d'aquestes vessants es contribuirà efectivament a un
econòmic i social equilibrat i sostenible.

la transferència de recursos
centrals les persones i la
que només treballant des
desenvolupament territorial,

Les Meses de concertació són un dels instruments que permeten l’accés dels governs
locals als àmbits de cooperació definits en el Pla. La seva funció és contrastar les
necessitats prèviament expressades i prioritzades pels ens destinataris amb els
recursos i criteris de la Diputació.

La celebració de les Meses de concertació es concreta en l'assoliment de preacords,
que són el reconeixement de l’existència d’un compromís de suport a les actuacions
que es desenvoluparan de mutu acord entre les parts. En virtut d’aquests preacords,
els governs locals i la Diputació De Barcelona es comprometen a la realització total o
parcial de les actuacions acordades en el marc de la vigència del Pla.
Els àmbits de cooperació de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 emparen
l'aprovació dels diferents instruments de cooperació local en funció de l'objectiu de
cadascun d'ells i de la tipologia de despesa a què es dóna suport. Aquests àmbits són:
- Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació econòmica
- Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
- Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social
- Solvència financera
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En coherència amb la idea de concertació entesa com un mecanisme de relació al
llarg del temps per a una millor aplicació dels recursos públics a les necessitats i
aspiracions dels governs locals, els ens locals destinataris poden distribuir lliurament
els recursos que els corresponguin entre els diferents àmbits de cooperació del Pla.
En l’àmbit de Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social, es pot
destinar un màxim del trenta-cinc per cent dels recursos que s’assignin (Instruccions
de funcionament de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 20162019. BOPB 09/05/2016).
La despesa objecte de finançament per a cada àmbit de cooperació s’ha definit segons
la classificació de polítiques de despesa de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals,
modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
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Àmbits de cooperació
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Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social
Actuacions
En matèria d’explotació, gestió, manteniment i desenvolupament de serveis públics locals, d’acord
amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Despesa objecte de finançament
- Capítol 1 “despeses de personal”.
- Capítol 2 “despeses corrents en béns i serveis”
- Capítol 4 “transferències corrents”: aportacions a tercers per al finançament de serveis.
En aquest àmbit es pot destinar un màxim del trenta per cent dels recursos que s’assignin.

Recursos concertables

Ajut econòmic

Solvència financera
Actuacions
Per afavorir l’estabilitat i la solvència de les finances locals: amortització anticipada de deute;
aportacions a tercers en motiu de compliment d’obligació legal; dèficit de finançament en inversions
executades en el període 2014-2015; finançament del romanent de tresoreria per a despeses
generals negatiu; sanejament i/o liquidació d'entitats respecte les quals l'ens destinatari n'és titular o
n'ostenta participació.
Despesa objecte de finançament
- Capítol 2 “despeses corrents en béns i serveis”
- Capítol 3 “despeses financeres”
- Capítol 4 “transferències corrents”
- Capítol 6 “inversions reals”: despeses relatives a inversió executada per l’ens destinatari en els anys
2014 i 2015 amb dèficit de finançament
- Capítol 7 “ transferències de capital”
- Capítol 9 “passius financers”: amortització anticipada de deute
Recursos concertables

Ajut econòmic
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Sol·licituds
A l’espai de tràmits de la Xarxa de Governs Locals, ubicat a la Seu electrònica de la
Diputació de Barcelona, teniu disponible tota la informació del tràmit de sol·licitud de
les Meses de concertació així com la normativa de referència (tràmit M100.
Sol·licitud).
En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la participació dels ens
locals destinataris en alguna de les convocatòries dels instruments de cooperació
implica l'adhesió al seu Protocol general i, per tant, no cal formalitzar cap tràmit
específic en aquest sentit.
Requisits
El termini de presentació de sol·licituds per a les Meses de concertació 2016-2019
finalitza:
a)
b)

Per a ajuntaments, el 31 de març de 2016.
Per a la resta d’ens destinataris, el 31 de maig de 2016. Aquests ens són:
els consells comarcals, les entitats municipals descentralitzades, les
mancomunitats, les comunitats de municipis i els consorcis adscrits a un
ens local.

Els ens destinataris poden presentar fins a un màxim de cinc sol·licituds.
Cada sol·licitud que es presenti ha d’acompanyar-se de la corresponent memòria,
d’acord amb el model normalitzat M1-001-16.
Amb la darrera sol·licitud que es presenti, l’ens ha d’adjuntar informe de la seva
situació econòmica financera, d’acord amb el model normalitzat M1-002-16.
L’enviament d’aquest document és l’acció que posa fi a la fase de presentació de
sol·licituds i permet a la Diputació procedir a gestionar la convocatòria de la Mesa de
concertació amb l'ens.
El tràmit de sol·licitud dels recursos de les Meses de concertació és electrònic i es
realitza a través del Portal de tramitació de la Diputació de Barcelona. Aquesta
plataforma permet preparar i presentar les sol·licituds dels recursos i, posteriorment,
fer el seguiment de la tramitació dels expedients fins a la seva finalització.
En el cas que vulgueu preparar la sol·licitud d’un recurs determinat, heu d’anar a
l’accés restringit de la Diputació de Barcelona i identificar-vos amb el vostre nom
d’usuari i contrasenya per poder seleccionar el Portal de tramitació (PMT). Si teniu cap
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incidència referent a l’accés al Portal, contacteu amb el gestor d’accessos a les
aplicacions del vostre ens local (referent SVUS) que és la persona que us pot facilitar
directament el vostre nom d’usuari i contrasenya necessaris.
Per altres necessitats de suport tècnic, podeu contactar amb el servei de suport
Helpdesk a través del telèfon 900 808 264 d’atenció gratuïta.

Preparació
Les sol·licituds de Meses de concertació 2016-2019 les podeu preparar fàcilment en
tres passes: Accés al Portal de tramitació, Complementació de la sol·licitud i la
documentació annexa i Tramitació i seguiment.

1. Accés al Portal de tramitació
En el Portal de tramitació, a ‘Convocatòries actives’, seleccioneu l’opció ‘Meses de
concertació 2016-2019’ i seguiu les passes per preparar la sol·licitud.

Qualsevol usuari del Portal de tramitació pot preparar noves sol·licituds, editar les
sol·licituds pendents de presentar i consultar el seu estat de tramitació.
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A continuació, seleccioneu el recurs de la vostra elecció entre els disponibles:

2. Complementació de la sol·licitud i la documentació annexa
Per a cada sol·licitud que es presenti, especifiqueu el següent:
- El nom de l’actuació.
- Quan es tracti de recursos econòmics, l’import sol·licitat i la seva periodificació
- Una persona com a contacte tècnic receptor de les comunicacions electròniques que
es generin en relació amb la sol·licitud i referent en primera instància de la Diputació
de Barcelona.
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A l’apartat ‘Documentació’ de la sol·licitud electrònica heu d’annexar la documentació
que es requereix degudament complimentada.
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Podeu accedir als models normalitzats de memòria i d’informe de situació financera a
través del enllaços que trobareu a l’apartat ‘Condicions de concertació’. També els
trobareu a l’espai de tràmits de la Xarxa de Governs Locals, a la Seu electrònica de la
Diputació de Barcelona (tràmit M100). Aquests documents, per ser vàlids, s’han
d’annexar a la sol·licitud electrònica corresponent.

Per a cada sol·licitud, cal annexar la memòria corresponent (model M1-001-16). En
aquest document, detalleu la descripció de l’actuació i els objectius i resultats esperats.
Quan es tracti de recursos econòmics, especifiqueu les fonts previstes de finançament
de l’actuació i les dades de programació.
També hi podeu fer constar totes aquelles altres dades que considereu d’interès a
efectes de la valoració de la vostra sol·licitud.
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En el cas que prepareu la darrera sol·licitud, assenyaleu l’opció ‘Es la última sol·licitud
a presentar?’ i, a més de la memòria de l’actuació, annexeu l’informe de la situació
econòmica financera del vostre ens (model M1-002-16). L’enviament d’aquest
document permet a la Diputació gestionar la convocatòria de la Mesa de concertació
amb l'ens.

dades pressupost
2014

+
magnituds
financeres

indicadors
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- liquidat i consolidat

- deute viu
- estalvi net
- romanent de tresoreria per a
despeses generals
- despeses pendent
d’aplicar

- rati d’estalvi net
- capacitat de finançament
- rati d’endeutament viu
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3. Tramitació i seguiment

El Portal de tràmits (PMT) permet crear i editar esborranys de sol·licitud, i consultar
l’estat de tramitació dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari.
Els usuaris del Portal que siguin persones que ocupen els càrrecs d’alcaldes i de
secretaris, en cas d’ajuntaments, i de presidents i de secretaris, en cas d’altres d’ens
destinataris, tenen també la funció de signatura i presentació de sol·licituds.
Quan es presenta una sol·licitud a través del Portal es genera un rebut acreditatiu de
la presentació de la sol·licitud que conté la data i l’hora d’entrada al registre electrònic
de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com la resta de
dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic d’aquesta
corporació.
En el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades.
Aquests estats són:
a. Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la
seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no
l’existència de defectes esmenables.
b. Pendent d’esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un
requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la
sol·licitud, l’existència de defectes esmenables.
c. En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haverse detectat defectes esmenables, i fins a l’adopció o no d’un acte de
concertació respecte de la sol·licitud.
d. Estimada: Des del moment en què s’adopti un acte de concertació respecte de
la sol·licitud, en haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-la.
e. Desestimada: Des del moment en què no s’adopti cap acte de concertació, per
menor valoració i manca de recursos disponibles per atendre-la o per
incompliment dels requisits administratius i tècnics establerts.
f. Finalitzada: Des del moment en què, per aquelles sol·licituds que es van
estimar, es realitzi l’objecte de l’actuació o es procedeixi a la seva baixa.
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Informació i consultes
• Amb relació al tràmit de sol·licitud i la normativa de les Meses de concertació 20162019, podeu contactar amb la Direcció de Serveis de Cooperació Local:
ds.cooperacio@diba.cat
Tel. 934 022 258
• Amb relació a l’accés al Portal de tramitació (PMT), podeu contactar amb el gestor
d’accessos a les aplicacions del vostre ens local (referent SVUS). Aquesta persona us
facilitarà els permisos necessaris per accedir a l’accés restringit de la Diputació de
Barcelona i al Portal de tramitació que és l’eina que us permet preparar i presentar
electrònicament les vostres sol·licituds de meses.
•

Per a altres necessites de suport tècnic (help desk), contacteu amb el telèfon

d’atenció gratuïta 900 808 264 de la Xarxa Telemàtica Provincial de la Diputació de
Barcelona. L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a dissabte de 8 a 20 hores.
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