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Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2019
Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recursos per a la sensibilització, enfortiment i capacitació en l'àmbit de la participació ciutadana adreçats
al teixit associatiu i a la ciutadana en general.
Es concreta en tallers d'una duradano superior a 4 hores en algun dels següents àmbits:
- Legislació en l'àmbit associatiu
- Gestió interna de les entitats
- Comunicació de les entitats
- Estratègia de les entitats
Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals,
entitats municipals descentralitzades
Criteris de la valoració:

Recurs material
Realització de serveis i
activitats
Materia
Benestar i ciutadania
Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Convivència,
Diversitat i Participació
Ciutadana
Tel.:934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Nombre d'habitants de l'ens local amb priorització dels municipis amb menys població

Puntuació:
100

Requisits de concessió:
• Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:
Dades tècniques C1-041, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-041-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Compromisos de qualitat:
Termini de sol.licitud:
07/02/2019
Codi recurs:
19039

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la
competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10
punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 100% de les assistències s'han de finalitzar en un termini màxim de 11 mesos des de la seva
comunicació d'aprovació al PMT.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 11 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.
Normativa aplicable:
• Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
• Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació
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ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015,
del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
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