
  

 

   
 

Resolució definitiva de la convocatòria per a la selecció de municipis que acolliran 
el projecte Catalunya Rural Hub durant l’exercici 2022 
 
 
ANTECEDENTS  
 
Primer. El projecte Catalunya Rural Hub, impulsat per la Barcelona Digital Talent i el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, 
va néixer com a resposta a una doble necessitat: d’una banda, promoure la 
deslocalització dels professionals del sector TIC cap als territoris rurals de Catalunya, 
facilitant-los la possibilitat de viure i treballar en municips amb una alta qualitat de vida; 
i, de l’altra, contribuir al repoblament i el desenvolupament econòmic del món rural. 
 
Segon. Durant el mes de maig de 2021 es va dur a terme una prova pilot del projecte 
Catalunya Rural Hub, amb l’objectiu que dos grups de 10 professionals del sector TIC 
gaudissin de l’experiència de viure i treballar des d’un municipi rural, concretament des 
de la Vall d’en Bas (Garrotxa). Alhora, el projecte permetia al territori donar a conèixer 
els seus atractius naturals, paisatgístics i de lleure, perquè aquestes persones valoressin 
la possibilitat de traslladar-hi la seva residència i treballar en remot des del món rural.  
 
Tercer. A partir de l’anàlisi de les conclusions de la prova pilot, es van elaborar les bases 
reguladores per a la selecció de dos municipìs on realitzar el projecte Catalunya Rural 
Hub durant l’exercici 2022. Aquestes bases es van publicar en data 18 de novembre de 
2021.  
 
Quart. El 29 de novembre de 2021 es va obrir la convocatòria per a la seleccó dels 
municipis, destinada a les entitats locals (ajuntaments, consells comarcals, agrupacions 
de municipis...), agències de desenvolupament públiques i altres agents privats amb 
vocació d’interès general dels municipis rurals integrats dins de l’àmbit territorial dels 
Grups d’Acció Local de Catalunya.  
 
Cinquè. Es van presentar un total de cinc candidatures a la convocatòria. Dues de les 
sol·licituds van arribar una vegada esgotat del termini establert, que finalitzava el 22 de 
desembre.  
 
Sisè. La Barcelona Digital Talent i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori han valorat conjuntament la documentació presentada per les entitats 
locals, d’acord amb el que preveuen les bases reguladores de la convocatòria.  
 
Setè. En data 26 de gener de 2022 es va publicar la resolució provisional de la 
convocatòria, que proposava:  

1. Seleccionar provisionalment les dues candidatures que han obtingut la puntuació 
més alta com a entitats i municipis per a la l’execució del projecte Catalunya 
Rural Hub.   

2. Realitzar el projecte als municipis seleccionats d’acord amb els següents criteris:  
a. El municipi proposat a la candidatura que ha obtingut la puntuació més alta, 

Móra d’Ebre, acollirà 2 grups de 10 participants  durant una setmana cada 
un (20 persones, 2 setmanes, en total).  

b. El municipi proposat a la candidatura que ha obtingut la segona puntuació 
més alta, Tremp, acollirà un grup de 10 participants durant una setmana.  



  

 

   
 

3. Acordar amb les entitats locals seleccionades els preparatius necessaris per a la 
realització de les activitats programades.  

4. Incloure en una llista de reserva l’entitat que, havent superat la puntuació mínima 
de 50 punts, aconsegueix la tercera millor puntuació:  

• Ajuntament de Balaguer.   
 
 
Vuitè. La proposta de resolució obria un termini de 15 dies hàbils perquè les entitats 
interessades hi presentessin al·legacions. Aquest termini va finalitzar el 16 de febrer de 
2022, sense que s’hagi registrat cap al·legació. 
   
 
FONAMENTS  
 
Primer. La selecció de les candidatures més idònies per acollir el projecte Catalunya 
Rural Hub s’ha realitzat atenent als requisits de compliment obligatori establerts a la 
base reguladora de la convocatòria núm. 6.1.  
 
Segon. Les sol·licituds han estat analitzades conjuntament per la Barcelona Digital 
Talent i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, d’acord 
amb els criteris de valoració de la base reguladora núm. 6.2, que estableix que la 
puntuació mínima per considerar elegible una candidatura és de 50 punts. 
 
Tercer. Fruit d’aquesta valoració, la puntuació obtinguda per les diferents candidatures 
ha estat la següent: 
 

Entitat sol·licitant Puntuació 

Ajuntament de la Seu d’Urgell --(*) 

Ajuntament de Balaguer 64 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 89 

Conselh Generau de la Val d’Aran --(*) 

Pallars Actiu 72 

 
(*) No avaluades per haver estat presentades fora de termini. 

 
Per tot això, 
 
 
RESOLC  
 

1. Seleccionar les dues candidatures que han obtingut la puntuació més alta com 
a entitats i municipis per a la l’execució del projecte Catalunya Rural Hub.  

2. Realitzar el projecte als municipis seleccionats d’acord amb els següents criteris: 
a. El municipi proposat a la candidatura que ha obtingut la puntuació més 

alta, Móra d’Ebre, acollirà 2 grups de 10 participants  durant una setmana 
cada un (20 persones, 2 setmanes, en total). 

b. El municipi proposat a la candidatura que ha obtingut la segona puntuació 
més alta, Tremp, acollirà un grup de 10 participants durant una setmana. 

3. Acordar amb les entitats locals seleccionades els preparatius necessaris per a la 
realització de les activitats programades. 



  

 

   
 

4. Incloure en una llista de reserva l’entitat que, havent superat la puntuació mínima 
de 50 punts, aconsegueix la tercera millor puntuació: 

• Ajuntament de Balaguer.  
 
 
Contra aquesta resolució les entitats interessades poden formular al·legacions davant 
del CEO de la Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, en el termini d’un mes a 
comptar de la notificació, que es notificarà per via electrònica i es publicarà en la pàgina 
web de la Barcelona Digital Talent (https://barcelonadigitaltalent.com/ca/catalunya-rural-
hub-entitats/).  
 
 
Barcelona, 2 de març de 2022 
 
 
 
 
 
 
Jordi Arrufí  
Director del Programa de Talent Digital  
Barcelona Digital Talent 
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