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Instruments de cooperació

Programes
complementaris

• Hi participen les 5 àrees 
de la Diputació, a través 
de 46 serveis/oficines

PLA
XARXA DE 
GOVERNS 
LOCALS
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Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019

Ajuts aprovats a 27-9-2018

5 I 17



Principis informadors

• L’oferta de recursos del Catàleg 2018 s’articula en base als principis de
gestió establerts en el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”: simplificació administrativa, viabilitat financera, bona gestió,
avaluació, transparència i bon govern.

• Es configura d’acord amb les directrius que estableix el Pla de mandat de la
Diputació de Barcelona 2016-2019. Cada recurs es vincula a un objectiu
estratègic i a una línia d’actuació.

• S’articula com una Carta de serveis orientada als governs locals. Per això,
l’elaboració de l’oferta ha incorporat els resultats de les enquestes de
satisfacció dels ens locals i dels compromisos de qualitat vinculats als
recursos de catàlegs anteriors.
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Tipologia de recursos

• El Catàleg 2018 conté 260 recursos. Els recursos tècnics són els majoritaris i
representen el 48% del total.

Catàleg 2018
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Destinataris

• Els municipis de fins a 5.000 habitants poden accedir al 83% dels recursos.
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Evolució de l’oferta 2015-2018

• Cada any el Catàleg adapta l'oferta de recursos a les necessitats dels ens
locals. En el període 2015-2018, ha augmentat en 46 recursos (+22%).
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Evolució del pressupost 2015-2018

• En el període 2015-2018, el pressupost del Catàleg s'incrementa un
24% (+ 13,1 M€)

10 I 17



Cercador de recursos (accés obert)

facilita la creació de 
catàlegs a mida Cerqueu el nou recurs SeTDIBA per:

- Paraula clau
- Tipologia: recurs tècnic; desenvolupament i 

manteniment de sistemes d’informació i 
gestió.

- Unitat prestadora (Gabinet d’Innovació 
Digital)

- ...
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Fitxa de recurs, oferta i condicions (accés obert)

• SeTDIBA
- tota la informació del recurs 
(objectiu i descripció, destinataris, 
requisits de concessió, etc.)

- període de sol·licitud:
s’obre el 15/10/18 i es tanca el
15/11/18.
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Tràmits de la Xarxa de Governs Locals (accés obert)
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Sol·licitud de recursos. Fitxa del tràmit

14 I 17



Portal de tramitació (PMT) – accés restringit

La sol·licitud en 3 passes:

1. Accediu al PMT (‘Convocatòries actives, ‘Catàleg 
de serveis 2018’) i seleccioneu el recurs ‘SeTDIBA: 
serveis de suport per a la transformació digital’.

2. Ompliu la sol·licitud i annexeu el formulari 
associat C1-159-18.pdf

3. Signeu i presenteu  
La tramitació de sol·licituds està disponible del 
15/10/2018  fins al 15/11/2018
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Portal de tramitació: sol·licitud i formulari associat
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