Àrea de Territori i Sostenibilitat

Activitats i establiments
GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

El GIA és una aplicació informàtica corporativa amb accés web, dissenyada i desenvolupada per la
Diputació de Barcelona per facilitar als ajuntaments usuaris la gestió de les activitats. El GIA consta
de dos mòduls vinculats entre ells:
- Una base de dades del cens d'activitats fàcilment actualitzable (dades generals, classificació,
situació administrativa, dades tècniques i sectorials, ubicació, fotografia, documentació annexa)
- Una eina de suport a la tramitació.
El recurs inclou la implementació i el manteniment de l'eina i la formació contínua del personal usuari.
Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar
la sol·licitud per a aquest recurs.

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis
públics i garantia de la
cohesió social

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Criteris de valoració:

Tel.: 934 049 312
o.au@diba.cat

Puntuació:

● Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població

60

● Situació socioeconòmica del municipi (nombre d'activitats)

40

Condicions de concertació
Si s'obté una acció concertada
Altres condicions:
- El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, tot intentant la major cobertura
territorial possible.
- La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació
de l'assistència.

Compromisos de qualitat
Termini de sol·licitud:
31/12/2017

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat
del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les
millores concretes pertinents.
Normativa aplicable:

Codi recurs:

● Règim de concertació del Catàleg de serveis 2017

17128

● Altra normativa vinculada: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats; Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectables públics i les
activitats recreatives; Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

