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1. Introducció

El 30 de juliol de 2020 la Junta de Govern va aprovar el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 
(PAM) de la Diputació de Barcelona, que va intentar, des del principi, donar una resposta 
immediata a l’emergència econòmica i social derivada de la pandèmia mundial de la CO-
VID-19 i, alhora, orientar l’acció corporativa cap a una recuperació sostenible de la crisi a 
mig i llarg termini . Aquesta doble necessitat d’actuar de forma urgent sobretot en l’àmbit de 
la cooperació amb els ajuntaments i els consells comarcals per abordar els efectes de la 
COVID-19 d’una banda i, de l’altra, adoptar una perspectiva estratègica davant els impor-
tants reptes estructurals que s’han d’abordar si volem obrir el camí de la transformació cap 
a un desenvolupament sostenible en el conjunt de la província de Barcelona, ha comportat 
una planificació de mandat que requereix, més que mai, un seguiment constant, un apre-
nentatge continu que retroalimenti les innovacions i millores que integra, així com una ac-
tualització periòdica del seu contingut . Tal i com es va contemplar inicialment en el moment 
de la seva aprovació, el PAM s’ha d’entendre com un instrument obert i flexible, que ha 
d’adequar-se a totes aquelles casuístiques que poden produir-se amb el pas del temps, 
sense perdre la seva essència i la seva raó de ser .

A través d’aquest informe, es volen recollir de manera sistemàtica els canvis puntuals que 
s’han integrat en el PAM aprovat inicialment per l’anualitat 2020, d’acord amb les propostes 
de les unitats responsables de portar a terme l’acció corporativa executant projectes trans-
formadors i les actuacions vinculades als subprogrames pressupostaris . Es tracta de canvis 
que generalment fan referència a modificacions nominatives dels orgànics, a les modifica-
cions integrades en els subprogrames pressupostaris aprovats al Pressupost 2021, així com 
a ajustos en la definició dels projectes transformadors (sovint, pel que fa referència als seus 
objectius i indicadors) –amb la novetat de la integració al PAM de dos nous projectes trans-
formadors . Per tal de presentar aquests canvis de la forma més clara i entenedora possible, 
s’han agrupat en blocs diferents en funció de l’aspecte del PAM que modifiquen . Així mateix, 
per tal de facilitar la seva tramitació i aprovació per part de la Junta de Govern, s’han inclòs 
en un document de refosa del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 . Els canvis aplicats es 
citen i justifiquen a continuació .
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2. Marc estratègic: els projectes 
transformadors

A continuació es detalla, per cada un dels projectes transformadors del PAM que experi-
menten alguna modificació, quins són els canvis que les àrees responsables proposen in-
troduir en qualsevol dels elements que els configuren (descripció, objectius específics, in-
dicadors, etc .) .

1. Noves oportunitats educatives 4.10: Acompanyament i noves oportunitats 
educatives per lluitar contra l’abandonament escolar prematur

 – Proposta de canvi a la descripció del projecte per tal de concretar més el seu abast:

Promoció de noves oportunitats educatives en la lluita contra l’abandonament escolar pre-
matur per mitjà d’un sistema d’ orientació i acompanyament a joves entre 16 i 24 anys en 
risc amb un suport tecnològic compartit que vertebri i universalitzi la informació a escala 
local.

 – Proposta de reducció i canvis a les fases d’implementació del projecte:

Fase 1. Conceptualització del projecte (substitueix la F1: Construcció del projecte i F2: 
Disseny del projecte) .

Fase 2. Desenvolupament del projecte (Plataforma tecnològica i pilotatge a 8 territo-
ris) (substitueix la F3: Prova dels prototips a 6 municipis i F4: Pilotatges a 12 municipis) .

Fase 3. Escalat progressiu del projecte (era la F5) .

 – Proposta de canvis a la descripció del primer objectiu específic del projecte, per 
concretar més el seu abast:

1. Reduir el risc d’abandonament escolar prematur (AEP), mitjançant un sistema integral 
i longitudinal d’orientació i acompanyament amb el suport tecnològic compartit que 
vertebri i universalitzi la informació de la població jove de 16 a 24 anys en risc a es-
cala local .
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 – Proposta de canvis en els indicadors:

1. “Percentatge d’ens locals que apliquen el suport tecnològic per a la població jove 
del municipi de 16 a 24 anys en risc respecte els ens que disposen d’estratègies lo-
cals contra l’Abandonament Escolar Prematur (AEP)” enlloc de “Percentatge d’ajun-
taments que apliquen el suport tecnològic integral per a tota la població jove del mu-
nicipi respecte els municipis que disposen d’estratègies municipals contra l’AEP” .

2. “Percentatge d’ens locals amb xarxes interprofessionals de nova oportunitat 
respecte dels ens que disposen d’estratègies locals contra l’AEP” enlloc de “Per-
centatge d’ajuntaments amb dispositius de detecció i traçabilitat de joves en risc res-
pecte del total de municipis de la província”.

3. “Percentatge de joves de 16 a 24 anys amb itineraris gestionats pel sistema 
NOE respecte dels joves que estan en risc o han abandonat prematurament els 
estudis a cada territori” enlloc de “Percentatge de joves de famílies de baix nivell 
educatiu i/o origen estranger que reprenen els seus itineraris educatius respecte del 
total de joves de famílies de baix nivell educatiu i/o origen estranger” .

4. “Percentatge d’ens locals participants que disposen de plans de dinamització i/o ús 
específics per als equipaments juvenils” enlloc de “Percentatge dels municipis parti-
cipants que disposen de plans de dinamització i/o ús específics per als seus equipa-
ments juvenils” .

2. Programa d’infància i adolescència: del risc a la igualtat, la salut i el benestar

 – Aquest projecte s’ha redefinit per adequar-se al context COVID i per incorporar la pers-
pectiva de salut pública, de gènere i de convivència al transformar-se en un projecte 
transversal de l’Àrea . Per aquest motiu, la redefinició ha estat integral .

 – Proposta de canvi a les fases d’implementació del projecte per tal d’ajustar-ho al seu 
enfocament final: 

Fase 1: Disseny del programa amb la participació d’un equip tècnic transversal de 
la Diputació. 

Fase 2: Contractació dels recursos per al desenvolupament de les accions a desen-
volupar a curt termini i execució de l’actuació d’impuls dels serveis socioeducatius 
adreçats a la infància i adolescència en el període Covid de tancament d’escoles o 
aprenentatge.

Fase 3: Contractació dels recursos per al desenvolupament de les accions a desen-
volupar a mig termini i execució de les actuacions: Impuls dels serveis socioedu-
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catius adreçats a la infància i adolescència i famílies als municipis de la província 
de Barcelona; Programa TIC; Suport als infants i adolescents migrats/des per re-
forçar els vincles socials, culturals i identitaris respecte el municipi.

Fase 4: Contractació dels recursos per al desenvolupament de les accions a desen-
volupar a llarg termini i execució de l’actuació de reforç dels serveis socials bàsics.

Fase 5: Avaluació del programa: valoració dels participants a les activitats, valora-
ció dels ajuntaments i avaluació de necessitats i d’impacte a través de l’Enquesta 
d’hàbits de salut a alumnes de quart d’ESO de la província de Barcelona.

 – Proposta de canvis en els objectius específics del projecte i en els indicadors associats:

1. Donar suport als ens locals de la província de Barcelona per fer front a les ne-
cessitats socials, emocionals i educatives de la infància i adolescència més 
vulnerable com a conseqüència de la crisi de la Covid-19.
Nombre de pares i mares (o tutors/res) que participen en el programa TIC. (Va-
lor objectiu 2021: 40)

2. Promoure la capacitació d’infants i adolescents en l’ús responsable de les TIC i del 
seu contingut en termes de relacions afectivosexuals, assetjaments sexuals, per raó 
de sexe i/o diversitat afectivosexual, o d’altres tipus .
Nombre d’infants i adolescents que participen en el programa TIC (Valor objec-
tiu 2021: 80)

3. Prevenir i detectar les situacions de risc, especialment les situacions de mal-
tractament i abús sexual en la infància i adolescència.
Nombre de professionals que han participat en accions per a la millora de la 
prevenció i detecció de situacions de risc (Valor objectiu 2021: 50)

4. Fomentar els beneficis d’un bon ús de les TIC i reduir els riscos associats al seu 
ús, addiccions a les pantalles i als jocs en línia, ciberassetjament, abús sexual a 
internet o altres.
Percentatge d’ens locals que han participat en accions pel foment del bon ús 
de les TIC (Valor objectiu 2021: 7%)

5. Enfortir el coneixement dels ens locals entorn les necessitats socials de l’ado-
lescència a la província de Barcelona.
Nombre d’adolescents que participen en accions de diagnosi entorn les neces-
sitats socials de l’adolescència (Valor objectiu 2021: 20)
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3. Joventut esportiva, societat activa

Es proposa modificar els indicadors del projecte perquè els definits inicialment no per-
meten copsar en la situació actual l’evolució del projecte . Durant l’any 2021 es realitzarà una 
prova pilot amb joves i adolescents en risc d’exclusió de 5 municipis i no està garantit ni que 
els grups de joves i adolescents siguin estables al llarg del període 2021-2023, ni que ho 
siguin els municipis . Per aquests motius la nova proposta és substituir els 4 indicadors de 
seguiment pels que apareixen a continuació: 

1. Nombre de persones participants de municipis/barris vulnerables: valor objec-
tiu 2021 = 250

2. Percentatge de participació segons gènere (femení/ no binari): valor objectiu 
2021 = 40%

3. Nombre de projectes, programes i/o actuacions desenvolupades en el marc del 
projecte: valor objectiu 2021 = 75

4. Grau de satisfacció de les persones participants respecte els beneficis i la uti-
litat del projecte: valor objectiu 2021 = 7,5

4. Cultura transformadora

L’indicador 5 “Nombre de plans d’acció d’equipaments culturals realitzats que estiguin vin-
culats als ODS” associat a l’objectiu específic del projecte “Incrementar el valor social de les 
biblioteques públiques, arxius, museus i teatres municipals: obrir-ne l’enfocament, perquè 
s’erigeixin en un agent actiu que treballa i investiga en les noves formes de producció cultu-
ral i coneixement com a manera d’assoliment de l’Agenda 2030” es proposa canviar-lo per 
“Nombre d’equipaments culturals que han vinculat el seu pla d’acció anual als ODS” .

6. Xarxa de territoris lliures de violències masclistes

 – Aquest projecte s’ha redefinit i reorientat, canviant substancialment tant el seu planteja-
ment global, com els seus objectius específics i els indicadors associats . El replantejament 
del projecte ha suposat:

• L’ampliació del concepte de xarxa de territoris lliures de violències masclistes a la totalitat 
d’ens locals de la província de Barcelona, entenent que el projecte es proposa en base a 
la cohesió i equilibri territorial i que volem arribar a tots els recons de la província de Bar-
celona .

• L’eliminació d’alguns programes proposats en un primer moment i la incorporació d’altres 
programes nous, tenint en compte l’àmbit competencial en matèria de polítiques locals de 
gènere i els recursos impulsats per altres institucions públiques .
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• La incorporació dins el projecte dels programes i serveis que ja s’estaven desplegant di-
rectament des de l’Oficina de les Dones i LGTBI, perquè l’abordatge integral d’un pro-
blema estructural com les violències masclistes requereix d’una actuació integrada i 
pluridisciplinar, i vam considerar que la visió del projecte i la consecució dels seus ob-
jectius estratègics només seria possible posant de relleu la suma de polítiques i progra-
mes que s’estan impulsant des de la corporació .

 – Proposta de canvi a la descripció del projecte:

El projecte se centra en el disseny i desplegament d’un seguit de programes, serveis 
i recursos que des d’una mirada integral, multidisciplinar i interseccional contribu-
eixin a garantir i defensar un dret fonamental com és el de viure una vida lliure de 
violències. La configuració del projecte s’estructura al voltant de quatre eixos es-
tratègics: sensibilització i prevenció; detecció, atenció i recuperació; coneixement 
i intercanvi; i suport directe al territori. 

 – Proposta de canvi a les fases d’implementació del projecte, reduint-les a 3: 

Fase 1: Disseny del programa
Fase 2: Desplegament dels recursos de la Xarxa de Territoris Lliures de Violències 
Masclistes
Fase 3: Comunicació, seguiment i avaluació.

 – Proposta de canvis en els objectius específics del projecte i en els indicadors asso-
ciats, transformant els 3 que hi havia inicialment i augmentant un més:

1. Sensibilitzar per fomentar la «tolerància 0» davant qualsevol manifestació de 
violència masclista .
Nombre de recursos i accions de sensibilització i prevenció realitzades. (Valor 
objectiu 2021: 60) 

2. Garantir un accés de qualitat i equitatiu als serveis d’atenció a les dones a tota 
la província de Barcelona .
Percentatge d’ens locals de la província de Barcelona que participen dels re-
cursos de la Xarxa . (Valor objectiu 2021: 70%)

3. Reforçar la capacitació professional i els recursos oferts des dels serveis d’in-
formació i atenció de les dones. 
Nombre de formacions i recursos desplegats al territori. (Valor objectiu 2021: 35)

4. Promoure que les violències masclistes es visualitzin de manera transversal en 
el disseny i la implementació de programes i actuacions des de diferents cen-
tres gestors de la corporació.
Percentatge de programes de benestar social i ciutadania que incorporen l’abor-
datge de les violències masclistes. (Valor objectiu 2021: 27%)
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7. Barris i comunitats: motors de transformació social

 – Aquest projecte transformador ha experimentat un canvi de disseny que afecta a les fases 
d’implementació, els objectius i els indicadors definits inicialment .

 – Proposta de canvi a la descripció del projecte:
El programa Barris i comunitats: motors de transformació social pretén una intervenció 
integral en àrees urbanes complexes amb l’objectiu de reduir les desigualtats soci-
oconòmiques i promoure la convivència inclusiva, la participació i la cohesió social. 
Centrat en l’eix social preveu la coordinació dels recursos comunitaris, d’intervenció 
social i la perspectiva de la salut en totes les polítiques. Els espais públics, comuni-
tats de veïns i equipaments municipals seran els entorns prioritaris d’intervenció .

 – Proposta de canvi a les fases d’implementació del projecte: 
Fase 1: Marc conceptual
Fase 2: Diagnòstic territorial
Fase 3: Construcció equip del projecte i aliances
Fase 4: Transferència de coneixement i comunicació
Fase 5: Marc d’implementació del projecte

 – Proposta de canvis en els objectius específics del projecte i en els indicadors associats:
1. Generació i divulgació de coneixement entorn dels projectes als barris

Nombre de persones que han participat en formacions o jornades de coneixe-
ment entorn dels projectes als barris (valor objectiu 2021:50)

2. Impuls d’una figura professional específica per a projectes municipals als bar-
ris
Nombre de persones contractades pels ajuntaments amb el suport econòmic 
del programa Barris i comunitats: motors de transformació social (valor objec-
tiu 2021:10)

3. Promoció d’accions de lluita contra la pobresa, exclusió i vulnerabilitat social 
en els projectes als barris
Import destinat als ajuntaments per a la realització d’accions de lluita contra la 
pobresa, exclusió i vulnerabilitat social en els projectes als barris (valor objectiu 
2021:225.000 €)

4. Promoció d’accions per apoderar el veïnat perquè tingui un paper actiu en el 
procés de transformació del barri, reforçant vincles de confiança i la cohesió, 
en els projectes als barris
Import destinat als ajuntaments per a la realització d’accions per apoderar el 
veïnat perquè tingui un paper actiu en el procés de transformació del barri, re-
forçant vincles de confiança i la cohesió en els projectes als barris (valor ob-
jectiu 2021:640.000 €)

5. Promoció d’accions per a un model urbà sostenible, cohesionat i saludable en 
els projectes als barris
Import destinat als ajuntaments per a la realització d’accions per promoure un 
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model urbà sostenible, cohesionat i saludable en els projectes als barris (valor 
objectiu 2021:45.000 €)

9. Treball, talent i tecnologia

El projecte transformador Treball, talent i tecnologia ha experimentat l’any 2020 un canvi 
important a nivell de conceptualització i de disseny . Això ha portat ha modificar tant els 
instruments de gestió inherents a la implementació del projecte, com a revisar els objectius 
específics i els indicadors associats . Concretament, s’ha suprimit l’objectiu 5 (Dotar els 
governs locals –especialment els equips tècnics que treballen en l’àmbit de la intermediació 
laboral- de recursos per incorporar en la planificació i conceptualització de les seves actu-
acions, l’impacte de la digitalització en el mercat de treball) i el seu indicador (5 . Nombre 
d’hores destinades per tècnic/a local a millorar la capacitació en l’àmbit digital) . 

10. Barcelona és molt més: una destinació turística sostenible 

En el cas d’aquest projecte transformador s’han variat les fases d’implementació . A par-
tir de l’any 2021 les fases del projecte són:

Fase 1: Disseny i implantació d’una nova plataforma per a la Certificació Biosphere 
adreçada a les empreses. Conveni entre Diputació, Ajuntament, Cambra de Comerç 
de Barcelona i ITR.

Fase 2: Disseny i implantació d’una nova plataforma per a la Certificació Biosphere 
adreçada a les destinacions turístiques. Conveni entre Diputació, Ajuntament, Cam-
bra de Comerç de Barcelona i ITR.

11. Vies blaves Barcelona

Aquest projecte transformador s’ha redefinit per acotar tant els objectius específics com els 
indicadors associats al termini d’execució del projecte en el mandat 2020-2023, doncs es 
tracta d’un projecte que s’estendrà més enllà d’aquest mandat i tal com havia quedat con-
cretat els objectius eren els estratègics del projecte i els indicadors d’impacte a llarg termi-
ni . Es proposa modificar els cinc objectius específics definits inicialment i els seus 
respectius indicadors per aquests tres amb els seus indicadors associats que apareixen 
tot seguit, més vinculats a l’execució del projecte durant aquesta legislatura:

1. Vetllar per l’adequada implementació urbanística i ambiental del Pla director urba-
nístic de les Vies Blaves Barcelona
Informes favorables de seguiment urbanístic i ambiental del Pla Director Urbanístic 
(valor acumulat) (Valor objectiu 2021: 4)
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2. Fomentar la millora en la conservació del patrimoni cultural i natural dels 121 mu-
nicipis de la província de Barcelona situats dins de l’àmbit territorial de les vies i li-
mítrofs
Import de les subvencions de la Diputació de Barcelona destinades a actuacions de 
rehabilitació o conservació del patrimoni cultural o natural proper a les vies i portades 
a terme pels ens públics situats dins del seu àmbit territorial i limítrofs (valor acumu-
lat). (Valor objectiu 2021: 1.314.115 € )

3. Millorar l’accés universal a espais públics segurs i verds, inclusius i sostenibles, 
recuperant i rehabilitant el 40% del recorregut projectat
Percentatge de metres de vies urbanes i interurbanes amb amplada i inclinació ac-
cessibles respecte del nombre total de metres de vies blaves projectat (valor acumu-
lat) (Valor objectiu 2021: 12,19%)

13. Impuls a les agendes urbanes locals

 – Aquest projecte transformador ha modificat els indicadors inicialment definits per tal 
d’adequar-se a la realitat del projecte després d’haver iniciat la seva realització amb proves 
pilot parcials i a la informació disponible realment per poder realitzar el seu seguiment . 
Concretament, es proposa que a partir del 2021 els indicadors vinculats als objectius 
específics del projecte esdevinguin:

1. Municipis amb Pla d’acció local (PAL) en procés de redacció o redactat, amb 
recurs del Catàleg de serveis de la Diba, alineats amb els criteris de l’Agenda 
Urbana (valor objectiu 2021: 10) enlloc de Percentatge de municipis amb menys de 
de 50 .000 habitants amb procés de redacció del Pla d’acció local amb recurs Catàleg 
de serveis alineat amb els criteris de l’Agenda Urbana (Increment de 5 punts percen-
tuals anuals de mitjana a final de mandat . 

2. Grau d’alineament del pressupost municipal aprovat amb el PAL redactat amb 
recurs del Catàleg de serveis de la Diba (d’aquest indicador a l’anualitat 2021 no 
es preveu disposar d’informació) enlloc de Percentatge d’ajuntaments amb pressu-
post aprovat que incorporen les accions i les determinacions del Pla d’acció local re-
dactat amb recurs de Catàleg de serveis .

3. Percentatge d’actuacions dels PAL’s redactats amb recurs de Catàleg de ser-
veis de la Diba, amb incidència sobre àrees vulnerables (AV) del municipi 
(d’aquest indicador a l’anualitat 2021 no es preveu disposar d’informació) substituint 
a Percentatge del territori o població municipal directament beneficiària de les actu-
acions del PAL .

4. Unitats de gestió corporatives participants en el Projecte Transformador (valor 
objectiu 2021: 7) enlloc d’ Increment percentual de recursos de la corporació (tèc-
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nics, econòmics i humans) destinats a actuacions per a la implementació de l’Agenda 
Urbana . 

 – A més, en coherència amb la voluntat de constituir una xarxa de municipis amb agenda 
urbana, com a actuació palanca que catalitzi la implementació d’agendes urbanes locals, 
més enllà del suport tècnic de la Diba, s’ha afegit un nou objectiu específic al projecte 
transformador i un indicador associat . Es tracta de Promoure el treball en xarxa, l’in-
tercanvi i la cooperació d’agents del territori en la definició i implementació de les 
agendes urbanes locals i l’indicador vinculat serà Percentatge de municipis de la 
Xarxa de les Agendes Urbanes Locals que no reben o no han rebut suport de la Diba 
per a la redacció del seu PAL (valor objectiu 2021: 10%). 

14. Renovables 2030

 – Per esdevenir més entenedor el segon indicador, s’afegeix a la seva descripció “reducció”, 
quedant així: Percentatge de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en 
base a les tones emeses per habitant dels ens locals respecte el 2005 .

16. Concertem en xarxa

 – En aquest projecte transformador es proposa canviar el primer indicador (Euros conce-
dits per habitant segons tram de població) per Import concedit del Pla XGL per ens 
(valor acumulat), i el valor objectiu 2021 associat és 1,2 M€ .

 – Igualment, s’adapta al nom correcte el segon indicador, passant de “Desviació mitjana 
de l’import total previst en les meses de concertació respecte l’import total concedit” a 
“Desviació mitjana de l’import total previst en el Programa general d’inversions respec-
te l’import total concedit” d’acord amb el nom de l’instrument de cooperació dissenyat al 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals .

19. Diba professional i digital

 – Aquest projecte transformador també proposa alguns canvis en la definició dels seus in-
dicadors, per adaptar-los a la realitat de les actuacions que finalment es realitzaran en el 
marc d’aquest programa des de l’àmbit de recursos humans . Concretament, la proposta 
de canvis són:

• Substituir per Nombre d’atencions individualitzades en matèria d’assistència i ori-
entació professional a talent potencial interessat a treballar a la Diputació (valor 
objectiu 2021: 25) el segon indicador “Percentatge dels llocs de treball de la RLLT ac-
tualitzats en termes de nous perfils competencials” .
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• Canviar el tercer indicador “Nombre d’actuacions proposades pel personal de la corpo-
ració en matèria de millora organitzativa” per Nombre d’accions de reassignació, 
readscripció i acompanyament professional derivades de la gestió del sistema 
d’informació de talent intern (valor objectiu 2021: 33) .

Donada l’emergència derivada de la crisi social i econòmica produïda per la pandèmia mun-
dial de la COVID-19, l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar ha incorporat a la seva 
cartera de projectes transformadors vinculats amb el Pla d’actuació de mandat dos pro-
jectes més, que es presenten a continuació .

20. Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat

Descripció. Elements de transformació

El projecte Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat té per objectiu reforçar i 
millorar els serveis públics locals de cures, especialment el suport a l’atenció social domi-
ciliària i la teleassistència, així com els recursos per a les persones cuidadores no professi-
onals . Alhora, pretén promoure una transformació del model de provisió de cures des de la 
perspectiva de gènere i interseccional i avançar en el reconeixement i centralitat de les 
cures i en la corresponsabilitat social . 

Objectius i indicadors

1. Contribuir a garantir el dret social a les cures, a través del reforç i la millora de la qualitat 
dels recursos i serveis públics locals de cures en l’entorn domiciliari .
Nombre de persones usuàries del Servei Local de Teleassistència (valor objectiu 2021: 
98 .500) .

2. Promoure el reconeixement social de les cures i avançar cap a un nou model de cures 
en la comunitat des de l’equitat de gènere a través de la sensibilització de la població i els 
ens locals per fer visible l’actual divisió sexual del treball i els usos del temps diferenciats 
entre homes i dones . 
Percentatge d’ens locals que han fet difusió dels materials de la campanya de sensibilització 
del projecte (valor objectiu 2021: 33%) .

3. Oferir suport a les persones cuidadores no professionals per reduir els impactes de la so-
brecàrrega de les cures en la salut física, psicològica i emocional, i en els àmbits laboral, eco-
nòmic, relacional i de projectes vitals, i avançar cap a la corresponsabilitat de les cures .
Nombre de persones cuidadores no professionals que s’han beneficiat de grups de suport 
emocional i d’ajuda mútua (valor objectiu 2021: 300) .

4. Disminuir la soledat no volguda de les persones grans, i els factors de risc que represen-
ta pel seu benestar i salut, a través de la intervenció comunitària .
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Nombre de persones grans que han participat al Programa de detecció i atenció a situacions 
de soledat no volguda de persones grans (valor objectiu 2021: 240) .

5. Avançar en el suport, autocura i reconeixement social de les persones treballadores del 
sector de les cures .
Nombre de persones treballadores de la llar i de cures que han participat en els tallers per 
al suport i la corresponsabilitat en l’àmbit de les cures (valor objectiu 2021: 250) .

Principis de l’Agenda 2030

Global
La necessitat de cures al llarg de la vida és un repte global, des del 
reconeixement de la vulnerabilitat universal i la interdependència. L’en-
velliment de la població, que afecta especialment als països occiden-
tals, té impactes en el sistema de cures i genera reptes especialment 
en els països de tradició familiarista on és necessària una important 
socialització de les cures cap al sector públic com a dret universal per 
abordar la crisi de les cures sense generar majors desigualtats. Alhora, 
en tots els països europeus s’estan introduint millores i reformes dels 
sistemes de cures de llarga durada. En aquest context, la contribució 
dels ens locals és cada vegada més rellevant per abordar la crisi de les 
cures respectant els desitjos de les persones a viure al màxim possible 
en el seu domicili i entorn. 

Multidimensional Les cures són en el centre de la sostenibilitat social, de la sostenibilitat 
de la vida, encara que hagin estat invisibilitzades en base a la divisió 
sexual del treball. Per tant, aquest projecte fa una clara aposta per 
la sostenibilitat social que té un impacte alhora sobre la sostenibilitat 
econòmica, ja que el sector de les cures és un sector dinamitzador 
d’ocupació en la proximitat, i alhora en la sostenibilitat ambiental, ja 
que una societat i uns municipis més cuidadors són també més sos-
tenibles ambientalment (ciutats compactes, entorns orientats a la vida 
quotidiana, economies de proximitat, ...)

Universal El projecte té un arrelament en els municipis de la província de Barce-
lona, però en tant que les cures de proximitat o en l’entorn comunitari 
són una competència local a Catalunya, al conjunt de l’estat i també a 
la majoria de països europeus, les accions que es proposen podrien 
ser replicables per altres entitats. 
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“No deixar ningú 
enrere”

No deixar ningú enrere és un dels principis claus del projecte, especi-
alment en un moment de pandèmia en què les cures i l’acompanya-
ment a les persones més vulnerables (persones grans soles, infància 
i adolescència en risc, persones amb discapacitat, amb problemes de 
salut mental...) són la garantia que ningú quedi enrere en un moment 
de greu crisi sanitària, social, econòmica i emocional. Així mateix, el 
projecte té en compte la situació de vulnerabilitat de les persones cui-
dadores no professionals i de les treballadores del sector de les cures. 

Basat en 
l’experiència

El projecte s’inspira en el procés cap a una democratització de la cura 
a la ciutat de Barcelona, que treballa per reconèixer la centralitat social 
de la cura; socialitzar la cura més enllà de les famílies; responsabi-
litzar-se de les condicions de treball que es generen a l’àmbit de les 
cures; apostar per la qualitat de cura en totes les seves dimensions, 
i reduir els efectes negatius de la sobrecàrrega que pateixen moltes 
persones cuidadores. Alhora, s’inscriu en una aposta de Ciutat cuida-
dora que també han impulsat altres ajuntaments com Vic o València. 

Inclusiu
Un dels aspectes claus del projecte és cocrear les intervencions i 
recursos que es posin en marxa amb tots els agents implicats: els 
municipis de la província de Barcelona; les persones receptores de 
cura, les persones proveïdores de cura en l’àmbit professional, familiar 
i comunitari, les entitats socials i xarxes de suport a les cures, i també 
persones expertes de l’àmbit acadèmic. 

Mesurable
El projecte preveu desplegar una avaluació d’impacte. 
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Dimensions del projecte

Sostenibilitat social
La sostenibilitat social és l’eix clau del projecte perquè les cures són 
en el centre de la sostenibilitat de la vida i del benestar de les perso-
nes, especialment d’aquelles en situació de major vulnerabilitat i que 
requereixen majors suports.

El projecte treballa per fer front a les desigualtats i promoure la cohe-
sió social incorporant: 

• La perspectiva de gènere i de diversitat sexual, de manera que totes 
les actuacions del projecte posen en el centre les persones i les seves 
necessitats i tenen en compte les desigualtats de gènere i socials en 
la cura. 
• La perspectiva de cicle de vida, incorporant la diversitat de neces-
sitats de cures al llarg de la vida, des del reconeixement de la vul-
nerabilitat universal i la interdependència. Totes les persones tenim 
necessitats de cura i les tenim al llarg de tota la vida, encara que variï 
la seva intensitat. En determinades etapes les cures són més inten-
ses, com en la criança i l’envelliment, però en tot moment i en tots els 
llocs la vida se sosté per les cures. 
• La perspectiva de la diversitat cultural i la desigualtat social en l’ac-
cés a les cures, marcat per les cadenes globals de cures i un mercat 
de treball segmentat, etnoestratificat i precari. 

Sostenibilitat 
mediambiental

El projecte s’orienta al sistema de cures en l’entorn comunitari, que 
de forma indirecta té efectes positius sobre el medi natural, ja que 
uns municipis en què les cures prenguin centralitat posen la vida quo-
tidiana en el centre de l’organització social i urbana, fet que contribu-
eix a la sostenibilitat ambiental (per exemple amb el model de “ciutats 
de 15 minuts”, menys trànsit, etc.) 

Sostenibilitat 
econòmica

El sector de les cures és un sector generador d’ocupació de pro-
ximitat i el projecte aborda específicament la qualitat de l’ocupació 
i el suport a les treballadores d’aquest sector altament feminitzat i 
precaritzat. 
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Alineament amb els objectius estratègics i les fites

Objectius estratègics del PAM

5. IGUALTAT DE GÈNERE. Contribuir a assolir la igualtat de gènere i apode-
rar a totes les dones i nenes .

8. TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC. Promoure un creixement 
econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; així com la millora competencial del 
talent local i el treball digne .

10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS. Reduir la desigualtat entre perso-
nes i territoris i afavorir la inclusió social a través de polítiques de lluita contra 
les vulnerabilitats .

Fites

5 .4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no 
remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestruc-
tures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la 
promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui 
a cada país .

8 .8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit 
per a totes les persones treballadores, incloses les migrants, en particular les 
dones migrants i les persones amb ocupacions precàries .

10 .2 Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió 
social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur 
edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 
condició .
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21. Garantia d’ingressos i drets bàsics 

Descripció. Elements de transformació

El projecte de polítiques locals de garantia d’ingressos i necessitats bàsiques té l’objectiu 
de promoure el desenvolupament de noves polítiques que garanteixin l’accés a uns 
ingressos dignes i a la cobertura de necessitats bàsiques de tota la ciutadania i, espe-
cialment, d’aquells sectors més vulnerables que han vist aguditzats els seus problemes amb 
la pandèmia de la COVID-19 . El programa s’emmarca i és subsidiari de les polítiques de 
garantia d’ingressos de les administracions d’àmbit superior . L’objectiu és aconseguir a nivell 
local que qualsevol persona, independentment de les seves condicions, tingui accés a uns 
ingressos mínims . El resultat esperat és la creació d’un model de polítiques de garantia 
d’ingressos i serveis per a cobrir necessitats bàsiques que millori l’eficiència en la ges-
tió, l’eficàcia en la protecció i l’equitat a nivell territorial, sustentat en la digitalització de totes 
les fases del procés i transformant o desplegant nous serveis i oficines locals adreçades a 
pal·liar la vulnerabilitat econòmica .

Objectius i indicadors

1. Implementar un nou model de polítiques locals per a la garantia d’ingressos i la cobertu-
ra del drets socials bàsics de la ciutadania .
Percentatge d’ens locals adherits al compromís per una nova política de garantia d’ingressos 
(valor objectiu 2021: 25%) .

2. Oferir prestació de serveis per a millorar la informació i l’accés de la ciutadania als seus 
drets socials . 
Percentatge d’ens locals amb normativa adaptada al nou model de gestió de prestacions 
socials (valor objectiu 2021: 5%) .

3. Suport a la creació d’oficines de gestió i distribució de les prestacions de garantia d’in-
gressos .
Nombre d’Oficines de Gestió de Prestacions Socials (OGPS) operatives (valor objectiu 2021: 5) .

4. Implementació de noves eines digitals per a l’accés i informació de la ciutadania i per a 
la gestió de les prestacions i la interoperabilitat administrativa .
Percentatge d’ens locals usuaris d’eines digitals (valor objectiu 2021: 25%) .

5. Aportar evidències i mesurar impactes de les polítiques dissenyades i realitzar una ava-
luació permanent .
Percentatge d’expedients actius que reben ajuts d’urgència social (any -1) (valor objectiu 
2021: 25%) .
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Principis de l’Agenda 2030

Global
La pobresa és endèmica a tot el món. Les societats desenvolupades han 
vist agreujada la situació amb l’increment exponencial de les desigualtats 
en els darrers anys. En aquest marc les polítiques de garantia d’ingres-
sos estan esdevenint globalment una necessitat per garantir el benestar.

Multidimensional Desenvolupat a l’apartat següent

Universal
El projecte és una oportunitat per crear un model de polítiques que pot 
ser replicat a tots els ens locals. Donada la distribució competencial 
d’aquest àmbit a tot l’Estat, també podria ser una guia per altres terri-
toris. A més a més, algun dels principis i valors que es generin poden 
ser una guia per al canvi en les polítiques de garantia de rendes auto-
nòmiques i estatal.

“No deixar ningú 
enrere”

El valor principal del projecte és la promoció de l’equitat. Una de les man-
cances de les actuals polítiques de garantia d’ingressos locals és que no 
arriben a qui més les necessita i hi ha una excessiva diversitat territori-
al en la seva implementació. Una reforma de les polítiques basada en 
l’evidència, en la segmentació de la població amb criteris objectius i en 
l’adopció de llindars per establir les ajudes i amb quanties homogènies 
fan del projecte un potencial mecanisme d’afavoridor de l’equitat.

Basat en 
l’experiència

El projecte parteix de l’experiència dels ens locals i de la Diputació de 
Barcelona en la regulació i implementació d’ajudes i prestacions soci-
als. També preveu un treball ampli de cocreació amb tots els agents 
implicats dels ens locals, d’altres entitats i empreses i de la ciutadania. 
Finalment es buscarà la cooperació amb altres administracions que 
han desenvolupat projectes semblants a l’Estat.

Mesurable
El projecte està generant una potent xarxa de relacions interadminis-
tratives, de cooperació público-privada i de creació d’ecosistemes de 
coneixement. Parteix del principi de cooperació i de creació de valor 
públic de difusió oberta i compartida amb tot els agents que puguin 
estar interessats. També de forma recíproca incorpora el valor públic 
creat per altres administracions i entitats/empreses que segueixen el 
mateix criteri de cooperació. Mitjançant aquest criteri volem conèixer 
si el projecte compta amb eines pròpies de seguiment i d’avaluació, 
que puguin complementar els indicadors lligats a les fites i objectius de 
desenvolupament sostenible.

Dimensions del projecte

Sostenibilitat social
La missió del projecte és essencialment afavorir la sostenibilitat so-
cial entesa com que a la nostra societat ningú pot quedar enrere i el 
repte més important és la reducció de les desigualtats. Garantir un 
ingrés per a una vida digna a tothom és la política de benestar més 
bàsica i imprescindible.

Sostenibilitat 
econòmica

L’evidència científica demostra que a major desigualtat menor des-
envolupament econòmic. Una economia justa i sostenible necessita 
d’un redistribució ambiciosa de la riquesa. Aquest projecte a nivell 
local és, per tant, una aposta per la sostenibilitat econòmica.
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Alineament amb els objectius estratègics i les fites

Objectius estratègics del PAM

1. FI DE LA POBRESA. Posar fi a la pobresa a tots els pobles i ciutats .

2. FAM ZERO I PRODUCCIÓ AGRÍCOLA DE PROXIMITAT. Contribuir a 
garantir els ecosistemes en els municipis de la província a través de pràctiques 
agrícoles resilients .

10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS. Reduir la desigualtat entre perso-
nes i territoris i afavorir la inclusió social a través de polítiques de lluita contra 
les vulnerabilitats .

Fites

1 .2 Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, 
nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves 
dimensions d’acord amb les definicions de cada estat

1 .3 Posar en pràctica en l’àmbit local sistemes i mesures apropiades de pro-
tecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos i, per a 2030, 
aconseguir una àmplia cobertura de les persones pobres i vulnerables

2 .1 Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en 
particular de les persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els 
lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any

10 .1 Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels 
ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana 
nacional

10 .4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i 
aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats .



21

3. Marc operatiu: els subprogrames 
pressupostaris

El marc operatiu del PAM és la classificació funcional de la despesa del pressupost de la Di-
putació de Barcelona . Aquest es va actualitzant cada any i, per tant, hi ha elements que es 
modifiquen i s’han actualitzat en la versió del Pla d’actuació de mandat de l’any 2021 . De forma 
general, tant els orgànics de gestió, com els llocs de treball associats a cada subprograma, 
com els objectius específics i les activitats a realitzar en aquest exercici s’han revisat i actua-
litzat d’acord amb la Memòria del Pressupost 2021 aprovada pel Ple de la Diputació de Barce-
lona el 26 de novembre de 2020 . A més s’han incorporat els canvis que s’esmenten tot seguit .

Adaptacions de la nomenclatura dels orgànics de gestió en els subprogrames pres-
supostaris:

• Es crea la Subdirecció d’Imatge Corporativa i Difusió Institucional (11020) i per tant, s’incor-
pora com a orgànic de gestió del subprograma 92050 Comunicació i Publicacions .

• L’Oficina de Promoció Turística (30202) canvia la seva nomenclatura per Oficina de 
Màrqueting Turístic, i així queda recollit al subprograma 43200 Promoció turística. 

• La Gerència de Serveis de Comerç ha realitzat una reorganització interna, eliminant el 
Servei de Comerç Urbà (30301) i modificant l’Oficina de Mercats i Fires Locals (30302) que 
passa a ser Oficina de Suport al Teixit Comercial Local. Per tant, s’ha substituït el nom 
dels orgànics de gestió en el subprograma 43100 Teixit comercial local.

• L’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar canvia el seu nom i passa a ser l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social.1

Continuant amb els elements del marc operatiu del Pla d’actuació de mandat, els subpro-
grames han patit més variacions l’exercici 2021 que afecten en aquesta anualitat a la seva 
estructura, i que s’han adaptat en la versió del PAM 2021, essent inicialment 4 subprogrames 
menys que al 2020 . Concretament:

• S’ha donat de baixa el Programa general del deute (01110) per l’amortització total an-
ticipada en el 2020 de l’endeutament financer de la corporació .

1 . Aquest canvi s’ha aplicat a la refosa del PAM edició 2021 simultàneament a la tramitació del dictamen .
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• Desapareixen també els subprogrames FEDER-Biomassa (1721B) i LIFE Clinomics 
(1721A) en tractar-se de programes europeus que han finalitzat el seu termini . 

• Fruit de la reestructuració de la Gerència de Serveis de Comerç, també s’extingeix el 
programa 43120 Mercats i fires locals, integrant el seu contingut en el 43100 (Comerç 
urbà) que passa a anomenar-se Teixit comercial local . 

Canvis en els indicadors dels subprogrames pressupostaris vinculats al PAM: 

• 17221 Sensibilització i divulgació ambiental: canviar l’indicador “Nombre de municipis 
on s’han realitzat actuacions de sensibilització i educació ambiental” per “Nombre d’ens 
locals beneficiaris d’actuacions de sensibilització i educació ambiental” .

• 22100 Mesures d’acció social: es substitueix l’indicador ”Nombre de titulars de l’ajut per 
menors de 18 anys” per “Revisions mèdiques específiques” abans ubicat al subprograma 
92010 Gestió del personal de la corporació .

• 23110 Igualtat i ciutadania: canviar la descripció de l’indicador “Plans, programes i pro-
jectes de Convivència, diversitat i participació ciutadana” per “Sol·licituds de suport 
tècnic aprovades” .

• 23111 Escola de les dones: s’afegeix un segon indicador per no dependre només del 
resultat d’un . Concretament, s’afegeix “Accions formatives” amb la previsió 2021 de 150 .

• 31100 Salut pública: varia la descripció del segon indicador, esdevenint “ Grau de cober-
tura de suport econòmic: protecció salut, promoció salut, plans de salut, animals de 
companyia . Total” .

• 32000 Polítiques educatives locals: varia la descripció del segon indicador per “Nombre 
d’ajuntaments vinculats a l’aliança 360” .

• 33400 Desenvolupament cultural local: es modifica la descripció del tercer indica-
dor “Nombre de municipis diferents en els quals s’han realitzat treballs per a l’elabo-
ració de plans d’acció cultural, plans d’equipaments culturals o plans d’usos d’equi-
paments culturals” per “Municipis amb assessoraments (suport tècnic) en els quals 
s’ha treballat” .

• 4140A BCM SMART RURAL: s’afegeix un segon indicador per no dependre només del 
resultat d’un . Concretament, s’afegeix “Hectàrees incorporades als bancs de terres” 
amb la previsió 2021 de 50 . 

• 43100 Teixit comercial local: aquest subprograma fusiona de fet dos subprogrames 
existents a l’exercici 2021 (43100 Comerç urbà i 43101 Mercats i fires locals) . El primer i 
tercer indicadors han modificat el seu còmput (incorporant el que en els mateixos con-



23

ceptes abans estava als dos subprogrames) i el segon indicador ha estat substituït per 
“Assistents a accions formatives”.

• 92000 Secretaria General: l’indicador “Documentació consultada de l’arxiu general” es 
substitueix per “Nombre d’usuaris atesos a l’arxiu general”, que per al 2021 tindrà com 
a valor objectiu 15.000 .

• 92010 Gestió de personal de la corporació: es substitueix l’indicador “Revisions mèdi-
ques específiques” per “Percentatge d’ocupació per empleats fixos de plantilla les 
destinacions fixes de plantilla”, valor previst 2021 de 56,5% .

• 92030 Administració de recursos interns i contractació: es revisen els indicadors 
associats a aquest subprograma i es proposa un canvi dels tres indicadors per altres de 
caràcter més estratègic també existents ja en el servei gestor: Percentatge de contra-
ctació menor sobre el total adjudicat (previsió 2021: 24%), Percentatge d’estalvi eco-
nòmic (previsió 2021: 11%) i Percentatge reserva social (previsió 2021: 70%) .

• 92041 Innovació digital: variar la descripció del primer indicador per “Grau d’assoliment 
de la puntuació en els principals índex externs de transparència” enlloc de “Resultat 
de l’avaluació anual d’Infoparticipa” .

• 92060 Relacions internacionals i projecció exterior: en aquest subprograma s’elimina 
el primer indicador, “Delegacions estrangeres rebudes” donat que la previsió per l’any 
2021 és no rebre’n cap pel context de pandèmia mundial per la COVID-19 .

• 93100 Administració financera: es proposa el canvi de l’indicador “Factures de contrac-
tes i obligacions reconegudes” per haver estat substituït en el Servei per “Obligacions 
reconegudes intervingudes” amb valor objectiu de 35.000 . 

• 94210 Concertació local: varien les descripcions dels tres indicadors vinculats amb el 
subprograma; el primer indicador d’“Import gestionat en el marc XGL” passa a “Import 
total de les concessions del conjunt d’instruments del Pla XGL”, el segon de “Despe-
sa XGL per habitant (excloent-hi Barcelona)” passa a “Despesa del Pla XGL per habitant” .i 
el tercer indicador d“Actuacions XGL aprovades” es passa a “Nombre de concessions 
del conjunt d’instruments del Pla XGL” .

Cal esmentar que, en alguns casos no detallats perquè representen modificacions menors 
dels indicadors, s’ha complimentat la descripció de l’indicador per tal de fer-la més identi-
ficable i clara, sense canviar ni l’indicador ni la informació substantiva d’aquest, afegint 
entre parèntesi elements de concreció com, per exemple, el tipus de suport (econòmic, 
tècnic o material), el grup de municipis als que afecta (municipis de menys de 20 .000 h ., etc .) 
o àmbit o programa del subprograma al que es refereix (assessorament en recursos humans, 
formació, etc .) .
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