
consell comarcal:

Serveis bàsics de suport

La Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD) és una 
agrupació voluntària formada per la Diputació de 
Barcelona i per tots els consells comarcals de la 
seva demarcació que presten serveis per donar 
suport a l’administració digital i afavorir la transparèn-
cia dels ajuntaments. 

L’objectiu d’aquest recurs de catàleg és col·laborar 
en el �nançament dels serveis de suport de proximi-
tat en matèria de transformació digital i de govern 
obert desenvolupats pels consells comarcals per als 
municipis de menys de 5.000 habitants.

Impuls de la gestió digital i el 
govern obert municipal a través 

de les comarques

Suport logístic a les campanyes 
impulsades per la Diputació de 
Barcelona.

Seguiment de l’evolució de la 
transparència i els serveis 
electrònics.

Realització d’accions formatives 
i divulgatives.

Estar adherit al Protocol 
General d’Adhesió als 
Programes de l’Àrea 
d’Innovació, Governs 
Locals i Cohesió 
Territorial.

Haver aprovat la 
incorporació a la Xarxa 
de Suport al Govern 
Digital.

Serveis d’assistència i suport a 

Serveis d’assistència en 
l’actualització de continguts 
dels portals de transparència i seu 

1.000 hab.

Aportar recursos 

Tenir a la comarca 
més de 5 municipis 
de menys de 5.000 
habitants.

Qui el pot sol·licitar?

Activitats i serveis

Consells comarcals que tenen a la seva comarca 
més de 5 municipis de menys de 5.000 habitants.

Serveis bàsics: 
3.000 € + 

300 €/municipi 
< 5.000 hab.

1.000 € per 

del suport en 
cadascuna de

les línies

Per poder sol·licitar el recurs cal:

Requisits

Amb caràcter general, els consells comarcals han de desti-
nar-hi un tècnic amb dedicació total.

Si l’import de l’ajut és inferior a 20.000 €, es requerirà 
un tècnic amb dedicació parcial..

Si l’import de l’ajut és superior a 40.000 €, es requerirà 
un mínim de dos tècnics amb dedicació total.. 

Els tècnics destinats a la prestació dels serveis han de 
tenir coneixements en procediment administratiu 
comú, transparència i metodologia eSET, així com habi-
litats per a la gestió de projectes i la transformació cul-
tural de les organitzacions.

Quins recursos humans s’han 
de vincular a la prestació

dels serveis?

Pàgina sobre la XSGD i els serveis i activitats:
https://www.diba.cat/web/innovacio-digital/xsgd

Més informació per sol·licitar aquest recurs a:

setdiba@diba.cat  •  gb.innovaciod@diba.cat

https://bit.ly/informacio-gestio-digital

+ informació


