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Títol del document Avaluacions dels programes sectorials del Programa general d’inversions (PGI), en 
el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 

Objecte El PGI constitueix un dels instruments vertebradors del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 i es configura com un programa de suport econòmic 
orientat a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles, que es basa en una 
dotació garantida a cada ens local determinada per una fórmula de repartiment 
objectiva, equitativa, pública i transparent.  
 
El PGI es pot dotar de programes sectorials d’inversions que el complementin amb 
relació a àmbits inversors que la Diputació de Barcelona consideri necessari reforçar 
amb caràcter addicional. Aquests programes sectorials estaran alineats amb els 
objectius específics del Programa general, si bé també disposaran d’uns objectius 
propis que articulin la seva raó de ser.  
 
La normativa reguladora de cada programa sectorial estableix que, a efectes de retre 
comptes en relació amb la implementació i compliment dels seus objectius, el centre 
gestor de la Diputació de Barcelona responsable ha de redactar un informe de 
seguiment i avaluació de resultats, en els tres mesos posteriors a la liquidació 
definitiva del Programa.  
 

 

Finalitats Els objectius específics del PGI són els següents:  
 
a) Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures 
i dels béns i equipaments públics que estiguin associats al funcionament dels serveis 
municipals i a l’exercici de les competències locals.  
b) Promoure la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos 
de les estructures administratives i de gestió dels governs locals.  
c) Promoure un espai públic inclusiu i que contribueixi a la qualitat de vida i a la salut 
de les persones, i a una mobilitat segura i sostenible.  
d) Promoure l’acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o energètics, 
estimular el reciclatge i la reducció de la contaminació i dels residus, la prevenció 
d’incendis, la protecció i la promoció dels entorns naturals i la biodiversitat.  
 

 

Dates de realització 
 

A partir de desembre de 2021. 

 
 
 

Avaluacions 

 



  

 
  

 

Data d’actualització 28/03/2022 
 
 

Tipus d’avaluació 
 

☐ Ex ante                                               
☐ Intermèdia                                          
☒ Ex post                                                                                                                   

☐ De necessitat 
☐ De disseny 
☒ De procés / D’implementació 
☐ D’impacte 
☐ D’eficiència 
☐ Econòmica 
                                                                                                                                   

   

 

Direcció / Gerència  de 
servei 

Direcció de serveis de Cooperació local 
Espai web del Pla XGL 2020-2023 on es publiquen els informes d’avaluació dels 
programes sectorials: 
Avaluacions i altres anàlisis 
https://www.diba.cat/web/plaxgl/avaluacions-i-altres-an%C3%A0lisis 
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