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1. INTRODUCCIÓ  
 

Aquesta és la memòria que recull l’activitat del Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència 

(d’ara endavant PCBGiT) de l’any 2020. 

 

Els objectius del PCBGiT són: 

- Oferir assistència i suport als ens locals de la demarcació de Girona en temes de participació 

ciutadana, bon govern i transparència en forma de serveis distribuïts en recursos tècnics i materials, 

recursos econòmics, formació i informació. 

- Avançar en la millora de la transparència i el bon govern de la Diputació de Girona i el seu sector 

públic. 
- Participar activament en la innovació a la Diputació de Girona i el seu sector públic. 

- Treballar en xarxa i coordinadament amb altres administracions catalanes per millorar 

permanentment. 

 

El 2020 ha estat un any molt diferent dels altres, a causa de la pandèmia del coronavirus (una situació 

totalment desconeguda fins avui) però també perquè des del centre gestor de Participació Ciutadana, Bon 

Govern i Transparència hem fet passos importants en l’àmbit de la planificació i l’organització de la nostra 

activitat.  

 

Ha estat un any important i de molts aprenentatges pels nous reptes que hem iniciat i per l’adaptació de la 

tasca del PCBGiT a la situació causada pel virus de la COVID-19, que ha obligat a traspassar en poques 

setmanes tota l’activitat planificada a començament d’any a un format virtual. Un any d’adaptació i 

d’implantació del teletreball de tot l’equip, en què hem descobert les eines digitals disponibles per treballar, 

ens hi hem familiaritzat i hem après a utilitzar-ne de noves. Teams, Jira, Drive, Zoom i Jitsi són algunes de 

les eines col·laboratives i de comunicació que s’han incorporat en el dia a dia de la nostra feina.  

 

2. QUI SOM? 
 

El Servei de PCBGiT forma part de l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació. La responsabilitat política 

és a càrrec del vicepresident primer, Pau Presas, que és qui té la delegació de les funcions del Servei. 

Josep Garriga és el cap del Servei que, tècnicament, ha estat format per quatre persones: 

- Anna Brunsó, tècnica de Participació Ciutadana. 

- Pol Puigdomènech, tècnic de Transparència.  

- Carmen Perxés, auxiliar administrativa. 

- Gerard Jou, auxiliar administratiu que es va incorporar al servei a partir del mes de setembre de 2020. 

Durant el primer semestre de l’any, es va comptar amb  la col·laboració d’una becària (Marta Llach) que, 

durant la seva etapa de formació, va participar en la majoria de tasques de documentació, recerca 

d’informació, recollida i anàlisi de dades, elaboració de material de difusió i comunicació dels quatre àmbits 

de treball del Servei.  
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3. EN QUÈ HEM TREBALLAT AQUEST 2020? 

 
El Servei de PCBGiT té una peculiaritat respecte d’altres serveis de la Diputació de Girona (que només 

tenen l’objectiu de donar suport i assistència al món local) i és que divideix les seves tasques i funcions en 

tres àmbits diferents: 

 

 

 

 

 

La coordinació supramunicipal. Treball en xarxa amb altres administracions catalanes pel que fa als 

temes de participació ciutadana, bon govern i transparència. 

L’assistència i el suport al món local en relació amb temes de participació ciutadana, bon govern i 

transparència i, lligat a aquest darrer, també amb temes de protecció de dades. 

El treball intern a la mateixa Diputació en relació amb temes de transparència i bon govern. 

 

LA COORDINACIÓ SUPRAMUNICIPAL  

El treball en l’àmbit supramunicipal de coordinació i col·laboració amb altres administracions ens permet 

connectar els tres àmbits de treball per tal de compartir el coneixement del territori, les necessitats i les 

demandes, així com d’escalar la informació i analitzar-la de manera conjunta i des de diferents òptiques 

(jurídica, tecnològica, organitzativa, etc.) per buscar respostes i solucions i retornar-les al territori.  

Aquest treball es materialitza a través de la participació activa en la Xarxa de Governs Transparents i de la 

col·laboració en l’organització de les Jornades de «Moments de govern digital», vinculades al Congrés de 

Govern Digital de Catalunya. 

 

Xarxa de Governs Transparents (XGT)  

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya és un marc de col·laboració entre 

les diferents administracions catalanes i entitats municipalistes catalanes que va 

començar l’any 2015, materialitzat en espais o grups de treball col·laboratius que 

tenen l’objectiu de donar suport al món local per desplegar i aplicar la Llei de 

transparència. 

 

àmbit de 
coordinacio 

supramunicipal

àmbit de suport 
al món local

àmbit de 
treball intern 

DdGi

Més informació de la XGT a: http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Organs-de-coordinacio-impuls-i-control/xarxa-de-govern-transparents/ 

 

http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Organs-de-coordinacio-impuls-i-control/xarxa-de-govern-transparents/
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Els grups de treball que constitueixen la XGT són: 

- Plenari (òrgan polític) 

- Comitè TIC (27/11/2020)  

- Grup de Transparència Local  

- Grup de Participació Ciutadana 

- Grup de Formació (inactiu durant el 2020) 

Recull de les reunions del 2020 de la XGT 

Reunions de la XGT Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Plenari             23-jul         2-des 

Comitè TIC                     27-nov   

Grup de Transparència Local 23-gen 27-feb 3-març   21-maig   30-jul     1-oct 5-nov   

Grup de Participació Ciutadana   4-feb 19-març   12-maig             3-des 

 

L’ASSISTÈNCIA I EL SUPORT AL MÓN LOCAL  

L’assistència i suport que s’ofereix al món local consisteix en tres tipus de recursos: assessorament i 

formació, en els tres àmbits de treball del Servei de PCBGiT, i una línia de suport econòmic, exclusivament 

en participació ciutadana.  

 

 

Recurs d’assessorament 

A començament de l’any 2020, es va iniciar un nou sistema de registre dels 

assessoraments telefònics a través de l’eina Jira, per tal de millorar l’eficiència en 

la gestió del Servei de PCBGiT. En el futur es pretén ampliar l’ús d’aquesta eina a 

tot tipus d’assessoraments i acabar d’implementar l’eina com a portal de suport. 

Les dades sobre les consultes rebudes i resoltes durant aquest 2020 (en relació 

amb la temàtica, la distribució territorial i la tipologia d’ens que demanen suport) són 

les següents: 

Assessorament en:

- Participació ciutadana

- Bon govern

- Transparència

Formació en:

* Participació ciutadana

* Bon govern

* Transparència

Suport econòmic en:

* Participació ciutadana
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El nombre total de consultes ateses durant el 2020 ha 

estat de 245. El gruix més important són les de participació 

ciutadana (principalment en temes relacionats amb la línia 

de subvencions) i les de protecció de dades. Aquestes 

dues temàtiques destaquen amb molta diferència per 

damunt de la resta.  

 

 

Pel que fa a la distribució 

territorial de les consultes, 

destaquen les de la 

comarca del Gironès, cosa 

que s’explica per la 

quantitat de trucades fetes 

per ens del sector públic 

de la Diputació que 

majoritàriament tenen la 

seu en aquesta comarca, 

així com les trucades per 

gestions internes de la 

mateixa Diputació (malgrat 

que cada vegada són 

menys, ja que la gestió 

interna es va lligant a eines 

de gestió automatitzada 

de consultes).  

L’Alt Empordà és la 

comarca que segueix el Gironès i, per contra, la comarca que menys suport ens demana és el Pla de l’Estany 

(deixant de banda Osona, que és una comarca de la demarcació de Barcelona, però que té 3 municipis de 

Girona). 

Participació 
ciutadana 

46%

Transparència 
6%

Formació
4%

Administració electrònica
2%

Bon Govern 
2%

Protecció de Dades 
40%

Consultes per temàtica
2020

Participació ciutadana

Transparència

Formació

Administració electrònica

Bon Govern

Protecció de Dades

Temàtica Nombre de consultes (2020) 

Participació ciutadana  114 

Protecció de dades  97 

Transparència 16 

Formació 9 

Bon govern  5 

Administració electrònica 4 

Total  245 

Alt Empordà
18%

Baix Empordà
14%

Cerdanya
4%

Garrotxa 
13%

Gironès 
25%

Osona 
0%

Pla de l'Estany
1%

Ripollès 
4%

Selva
10%

Altres 
11%

Consultes per comarques 

Alt Empordà Baix Empordà Cerdanya Garrotxa Gironès

Osona Pla de l'Estany Ripollès Selva Altres
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Finalment, a la gràfica 

s’observa que els 

ajuntaments són el tipus 

d’ens que atenem més, amb 

diferència, amb un 79 % del 

total de les consultes rebudes 

per demanar algun tipus de 

suport, durant el 2020.   

 

 

 

 

Recurs material d’una plataforma virtual de participació 
(Decidim) 

En relació amb el suport i l’assistència al món local, aquest 2020 s’ha ofert com 

a prova pilot un recurs material que consisteix en una plataforma virtual de 

participació ciutadana anomenada Decidim. Ha estat un projecte pilot amb 

5 ajuntaments (Mieres, Palamós, Palafrugell, la Tallada i Torroella de Montgrí) 

i, en un futur immediat, després de valorar satisfactòriament l’experiència per 

part dels 5 ajuntaments pilot, s’oferirà a la resta d’ens locals. La valoració de 

l’experiència dels ens locals s’ha fet de manera qualitativa a partir del grup de 

treball creat amb aquesta finalitat.  

 

La plataforma digital Decidim és l’eina de participació ciutadana per la qual la Diputació va apostar el 2018 i 

està desenvolupada amb programari lliure col·laboratiu.  

 

La plataforma permet: 

- Dur a terme processos participatius  

- Organitzar assemblees  

- Impulsar iniciatives  

- Realitzar consultes 

 

Recurs de formació 

L’activitat formativa del Servei de 

PCBGiT d’aquest 2020 es va 

planificar completament en format 

presencial, com s’havia fet en tots 

els programes de formació 

anteriors. Degut a la pandèmia i el 

confinament, es va adaptar a 

format virtual de manera 

immediata. El canvi i el teletreball 

dels empleats públics van comportar un augment inesperat d’inscripcions, cosa que va suposar haver de 

desdoblar alguna de les formacions per l’elevat nombre d’alumnes. També va caldre reduir les hores dels 

cursos (fer-los més curts i distribuïts en diferents dies) per tal d’oferir una formació adaptada a les necessitats 

Ajuntaments ; 
194; 79%

Consells 
Comarcals ; 15; 

6%

Diputació ; 15; 
6%

Generalitat ; 6; 
3%

Altres; 15; 6%

Consultes per 
tipus d'Ens

Ajuntaments Consells Comarcals Diputació Generalitat Altres
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dels inscrits i per garantir que es mantingués l’atenció a les sessions (ja que amb el teletreball tothom 

passava moltes hores davant les pantalles).   

 

Pla de formació del PCBGiT l’any 2020  

Un total de 5 cursos (en diverses sessions) 
 

Curs 
Nombre de 
sessions 

Nombre 
d’alumnes 

Valoració mitjana 
(sobre 5) 

«Pressupostos participatius»  2 39 4,66 

«Transparència, dret d'accés a la informació pública i protecció de 
dades en l'àmbit local» 5 84 4,52 

«Reglament de participació ciutadana i consulta pública prèvia» 2 33 4,67 

«Consultes locals, oportunitats i riscos» 2 16 4,30 

«Portal de transparència: edició bàsica, actualitzacions i novetats 
de visualització» 1 44 4,62 

 Totals 12 216 4,55 
 

 
Curs de pressupostos participatius 

Dates: 15 i 22 d’abril  

Nombre d’assistents: 39  

Valoració mitjana: 4,66 sobre 5 (32 

respostes) 

Objectius: 

 Definir la circumscripció dels 

pressupostos participatius. 

 Definir fases i etapes dels pressupostos 

participatius i eines metodològiques per 

dur-los a terme. 

 Analitzar experiències i models de 

pressupostos participatius duts a terme 

per municipis catalans en els darrers anys. 

 Orientacions polítiques bàsiques per dissenyar i 

dinamitzar un procés de pressupostos participatius.  

 

Curs de transparència, dret d’accés a la informació 

pública i protecció de dades en l’àmbit local 

Dates: 4 i 7 de maig  

Nombre d’assistents: 84 

Valoració mitjana: 4,52 sobre 5 (67 respostes)  

Objectius: 

Aprofundir en el coneixement de les 

obligacions legals establertes en les lleis de 

transparència. 
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«Reglament de participació i consulta pública prèvia» 

Dates: 15 i 21 de maig (en línia) 

Nombre d’assistents: 33 

Valoració mitjana: 4,67 sobre 5 (30 respostes)  

 

 

 

 

Objectius: 

 Identificar els elements imprescindibles a l’hora d’elaborar un 

reglament de participació ciutadana en l’àmbit local. 

 Conèixer les tendències i recomanacions actuals a l’hora de regular la 

participació ciutadana. 

 Definir les característiques, potencialitats i limitacions de la consulta 

pública prèvia a l’elaboració d’ordenances i reglaments. 

 

«Consultes locals, oportunitats i riscos» 

Dates: 5 i 9 de juny (en línia) 

Nombre d’assistents: 16 

Valoració mitjana: 4,3 sobre 5 

Objectius: 

L’objectiu del curs és facilitar coneixements jurídics i pràctics sobre les consultes populars en l’àmbit local i 

reflexionar sobre aquest instrument de participació ciutadana. 

Continguts: 

1. Marc conceptual de la participació  

o Les tres dimensions de la democràcia: representativa, dialògica 

i directa 

o Consultes i referèndums, són el mateix? 

o Les consultes: són democràcia directa? 

o Iniciativa ciutadana i iniciativa institucional 

2. Marc normatiu de les consultes populars en l’àmbit local 

3. Com promoure consultes i referèndums 

4. Riscos i oportunitats 

 

Curs «Portal de transparència: edició bàsica, 

actualitzacions i novetats de visualització» 

Data: 16 d’octubre  

Nombre d’assistents: 44 

Valoració mitjana: 4,62 sobre 5 (37 respostes)  

Objectius:  

L’objectiu del curs és conèixer les obligacions de transparència que afecten els ens locals i els recursos que 

tenen a la seva disposició, adquirir els coneixements tècnics necessaris de gestió i edició de continguts per 

mantenir actualitzat el portal de transparència i conèixer les darreres novetats de visualització dels 

continguts. 

Continguts: 

 El servei de transparència del Consorci AOC. El portal. Seu electrònica i portal de transparència. 

El repositori de dades. Estructura del portal. Continguts automàtics i continguts manuals. 
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 El suport organitzatiu, jurídic i tècnic que la Diputació de Girona posa 

a disposició dels ens locals. 

 Configuració del servei de transparència de què proveeix el Consorci 

AOC: personalització del portal i aspectes tècnics per a la gestió i 

edició dels continguts del portal. 

 

Despeses del programa de formació de 2020 

El programa de formació disposava de 10.000 €, previstos a l’aplicació 

pressupostària 223/9240/22606 per a «Cursos programa Participació Ciutadana, 

Bon Govern i Transparència».  

 

2.713,15 € gastats (factures pagades) dels 10.000 € pressupostats 

 

 

El càlcul dels costos dels cursos impartits amb mitjans tècnics i personal propis és de 1.800 € 

 

 

Cost total de la formació: 4.513,15 €  
  

 

Grups de treball  

Els grups de treball són un espai de suport amb l’objectiu de facilitar i compartir 

coneixements i experiències. Durant el 2020 s’han fet trobades, de manera virtual, dels 

dos grups creats el 2019: 

Trobades dels grups de treball  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Participació Infantil     19-març 30-abr               4-des 

Plataforma de Participació 
Ciutadana Decidim           17-juny           18-des 

 

Grup de Treball de Participació Infantil  

El Grup de Treball de Participació Infantil es va constituir amb 

l’objectiu de donar a conèixer experiències de participació infantil, 

fomentar els espais de diàleg i l’intercanvi d’idees i promoure 

iniciatives de participació en la infància i l’adolescència als municipis 

gironins.  

 

Grup de Treball de la Plataforma de Participació Ciutadana 

Decidim 

Aquest grup es va constituir per tal de compartir l’aprenentatge i els 

coneixements de l’ús de la plataforma Decidim, així com per resoldre 

els dubtes i satisfer les necessitats que van sorgint a mesura que 

s’utilitza la plataforma, ja que és un projecte de programari obert en 

construcció permanent. 

Per la tipologia del projecte, les trobades virtuals són un format que 

s’ha valorat com a molt positiu i que, probablement, es mantindrà en 

el futur.  
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Col·laboració amb altres activitats formatives 
 
Durant aquest 2020 hem coorganitzat o col·laborat amb l’organització de diverses formacions vinculades al 
Servei:  
 
 

«Moments de govern digital» 

Hem col·laborat en l’organització de les dues jornades de «Moments de govern digital», un espai de trobada 

del sector públic i privat a Catalunya per reflexionar sobre la relació entre l’Administració i la ciutadania. S’ha 

donat un enfocament totalment local a aquestes jornades de 2020, ja que s’organitzen de forma alterna al 

Congrés de Govern Digital, que té un enfocament de país i se celebra cada dos anys. 

 

Es tracta d’unes jornades completament virtuals, 

que es van dur a terme els dies 15 d’octubre (sobre 

noves formes de relació amb la ciutadania) i el 12 

de novembre (sobre noves formes de treballar a 

l’Administració pública), amb més de 500 persones 

inscrites i amb molt bona valoració, i que ens van 

permetre explorar nous formats formatius.  

«Moments de govern digital»  Assistents Valoració (sobre 5) 

Jornada del 15/10/2020 266 4,42 

Jornada del 12/11/2020 248 4,41 

  514 4,42 
Dades d’assistents i valoració de les Jornades «Moments de govern digital». 

 

Jornada d’Administració i Gestió Documental - Fundació Democràcia i Govern 
Local 

Data: 6 de març   

Nombre d’assistents: 110   

Valoració mitjana: 4,23 sobre 5 (43 respostes)  

 

Des del Servei de PCBGiT vam col·laborar com a Diputació de Girona amb la Fundació 

Democràcia i Govern Local, en la gestió de ponents, l’organització de la jornada del dia 

6 de març i la gestió de les valoracions finals. La jornada, amb més de 100 assistents, 

es va poder realitzar de manera presencial (uns dies abans del confinament) a l’Hotel 

Ultònia. S’hi van exposar 4 ponències:  

- «La transformació digital a les administracions públiques: claus, reptes i casos 

pràctics» (Magda Lorente). 

- «El procediment administratiu electrònic en l’àmbit local» (Sílvia Subirana).  

- «L’administració electrònica a la Unió Europea» (Nacho Alamillo). 

- «El tractament documental: anàlisi, classificació, descripció i conservació de documents electrònics» 

(Maria Valls). 

 Assistents Valoració (sobre 5) 

Jornada d’Administració i Gestió Documental 110 4,23 
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Jornada «Ciberseguretat: un nou repte per als governs locals» 

Jornada coorganitzada amb la Universitat de Girona i amb 

el suport de la Fundació UdG i l’Agència de Ciberseguretat 

de Catalunya.  

Els objectius generals de la jornada es concretaren en dos: 
primer, assenyalar la urgència de l’adopció de mesures i 
solucions davant la problemàtica de la ciberseguretat en el 
món local i, segon, formar el personal al servei de les 
administracions municipals en els elements essencials de la 
seguretat en el ciberespai, en el qual actuen i interactuen.1 
 
 

Postgrau en administració electrònica i govern obert al món local  

Durant l’any 2020 ha conclòs la segona edició del Postgrau en administració electrònica 

i govern obert al món local, promogut per la Diputació i coorganitzat per la Fundació 

Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF). Com en l’edició anterior, la 

tècnica Anna Brunsó i el tècnic Pol Puigdomènech, del Servei de Participació Ciutadana, 

Bon Govern i Transparència, n’han estat codirectors, juntament amb Miquel Estapé i 

Judith Aguas, del Consorci AOC.   

 

Aquesta segona edició ha comptat amb:  

 

 Com en edicions anteriors, el postgrau s’ha organitzat en dos mòduls diferents:  

 

 Mòdul d’administració electrònica   

 Mòdul de govern obert  

 

Cada un d’aquests mòduls ha incorporat quatre assignatures diferents:  

 

Administració electrònica Govern obert 

Règim jurídic de l’Administració electrònica Transparència 

Eines TIC per a l’e-Administració Participació ciutadana 
Gestió del canvi a les administracions 
públiques 

Bon govern 

Revolució digital Visió, lideratge i estratègia  

 

Dels 32 alumnes, 29 han cursat el postgrau complet i 3 han realitzat el mòdul d’administració electrònica.   

                                                      
1 Donat que la jornada va ser dirigida per la Universitat de Girona, no es disposa de dades sobre el nombre d’assistents 
i el seu grau de satisfacció. 

 

32 alumnes 47 docents
95 h de classe 

presencial 

65 h de classe 
telemàtica

72 h de pràctiques 
externes
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Adaptació a les circumstàncies COVID-19 

Aquesta edició s’ha vist alterada per la situació de pandèmia provocada per la COVID-19. El confinament 

obligatori decretat durant el mes de març va obligar a readaptar la docència del postgrau, que era de caràcter 

presencial, per fer-la únicament en línia. Així, des del 15 de març i fins a la finalització de la segona edició 

(15 de juny), totes les classes previstes es van fer de forma síncrona i telemàtica (65 hores de docència 

telemàtica). La presentació i defensa del treball final de postgrau també es va haver de fer de forma 

telemàtica.   

 

Tot i aquestes circumstàncies adverses, la ràpida reacció de la Direcció del postgrau, les eines facilitades 

per la FUdG i la predisposició de docents i alumnes van fer possible el desenvolupament i la finalització 

normals del curs acadèmic.   

 

Valoracions 
En aquesta edició les valoracions per a cada 
una de les assignatures han estat molt 
positives, tot i les circumstàncies adverses 
derivades de la COVID-19. En el cas del 
mòdul d’administració electrònica, la 
valoració global del conjunt de les 
assignatures ha estat de 8,87/10.  

 

 

 

 

 

En el cas del mòdul de govern obert, les 

valoracions globals dels alumnes han estat 

de 8,69/10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost del postgrau  

D’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Girona i la Fundació Universitat de 

Girona (FUdGIF), el postgrau rep una aportació anual de 30.000 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 223 

9240 48100, destinada a ajuts per a formació en participació ciutadana, bon govern i transparència per a 

l’exercici 2020. La FUdGIF va presentar la liquidació de la primera edició amb un saldo positiu de 7.709,52  € 

i, per tant, per al curs acadèmic 2019-2020, l’aportació econòmica de la Diputació ha estat finalment de 

22.290,48 €. 

 

 

 

8,82
8,68 9,18

8,82

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Règim jurídic Eines TIC Gestió del
canvi

Revolució
digital

Valoració global del mòdul d'administració 
electrònica

8,73 8,79
8,53 8,73

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

Transparència Participació
ciutadana

Bon Govern Visió,
lideratge i
estratègia

Valoració global del mòdul de govern 
obert
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30.000 € pressupostats  22.290,48 € gastats 

 

El cost de la prolongació de la jornada del personal tècnic del Servei per gestionar les tasques del 

postgrau és de 9.369,14 €  

 

45 docents de l’àmbit de l’administració electrònica i el govern obert 

 

 

32 sessions de 5 hores (presencials / en línia)  160 hores presencials 

 

 

72 hores de pràctiques externes 

 

 

Inauguració de la 3a edició del postgrau  

El 25 de setembre de 2020, s’inaugura la tercera edició del postgrau, adaptada a un 
format semipresencial, amb sessions en línia i la previsió de 6 caps de setmana 

presencials. La inauguració va 
anar a càrrec de Genís 

Roca, especialista en 
processos de 
transformació i en cultura i 
negoci digitals, i es va fer 
presencial, mantenint les 
mesures de prevenció en 
contra de la COVID-19.  
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Recurs informatiu   

Degut als dubtes legals generats sobre els drets d’aquest recurs, durant el 2020 es va deixar de fer un recull 
de premsa que s’havia anat elaborant des de la creació del Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència. Durant el 2020 s’han enviat butlletins i s’ha recopilat informació per presentar-la de manera 
gràfica. 
 
 
 

  
SAPS QUE... 

Tota la informació que s’ha enviat als ens locals des del PCBGiT ha estat a 
través dels butlletins SAPS QUE..., que s’envien als interessats, prèvia 
subscripció (a finals de 2020, teníem 971 subscrits). Els butlletins recullen 
informació d’interès de totes les temàtiques del Servei. S’han elaborat i 
enviat un total de 20 butlletins. 

 
 

 
 SITMUN 

SITMUN és un sistema d’informació territorial municipal, que permet 
visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació 
cartogràfica disponible, a diferents escales. 
 
Les dades estan disponibles en aquest enllaç 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processos de participació 
infantil als municipis de la demarcació 

Municipis amb codi de conducta dels 
alts càrrecs aprovat 

https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi-b.jsp?app=11&ter=1
https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi-b.jsp?app=11&ter=1
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Recurs econòmic: subvencions  

El recurs econòmic que ofereix el Servei de Participació Ciutadana, Bon 

Govern i Transparència és una línia de subvencions de foment de les 

polítiques de participació ciutadana per a ajuntaments i EMD.  

Seguint la línia iniciada els anys anteriors, es va obrir una convocatòria de 

subvencions en règim de concurrència competitiva.  

El resum de la tramitació administrativa d’aquestes subvencions és el següent: 

Aprovació de les bases Sessió plenària del 19 de febrer de 2019 

Aprovació de la convocatòria Junta de Govern del 4 de febrer de 2020 

Termini per presentar sol·licituds Del 17 de febrer al 20 de març de 2020 
(per l’estat d’alarma, el termini es va prorrogar fins al 29 de maig 
de 2020) 

Resolució de la convocatòria Junta de Govern del 8 de setembre de 2020 

 
Dades rellevants de la convocatòria de 2020 

- 58 sol·licituds presentades (un 26,24 % del total de municipis de la demarcació) 

- 54 ajuntaments subvencionats (s’han concedit el 93,10 % de les subvencions sol·licitades) 

- 4 sol·licituds desestimades 

 

- Import total concedit: 200.000 € (150.000 € crèdits inicials + 50.000 € augment de la convocatòria 

per suplement de crèdit) 

- Import màxim concedit: 5.560 € 

- Import mínim concedit: 1.050 € 

Pel que fa a la tipologia dels processos participatius subvencionats, s’ha pogut observar que la meitat dels 
ens locals sol·liciten suport econòmic per fer pressupostos participatius als municipis: 
 

 
 
 

 

definició espais/usos
13%

habitatge 
2%

mobilitat
4%

òrgans
11%

Participació infantil
4%

pla de participació
11%

pla estratègic
7%

Pressupostos 
participatius

44%

residus / energia
4%

Tipologia dels 
processos participatius

Tipologia dels processos participatius subvencionats per la Diputació de Girona l’any 2020. 
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L’evolució de la convocatòria des de l’any 2016 és la següent: 
 
 Any  2016 2017 2018 2019 2020 

Import concedit 75.000 € 75.000 € 143.000 € 150.000 € 

200.000 € 
(150.000 € inicials + 
50.000 € augment 

convocatòria) 

Sol·licituds 
presentades 

49 38 47 49 58 

Ajuntaments amb 
subvencions 
concedides 

47 29 43 45 54 

Ajuntaments 
desestimats 

2 9 4 4 4 

Percentatge de 
finançament 
(en relació amb el cost 
del projecte) 

28,83 % 32 % 50,15 % 48,15 % 57 % 

Percentatge de 
finançament 
(en relació amb 
l’import sol·licitat) 

32,92 % 56 % 72,65 % 59,20 % 66 % 

 
 
 
En aquesta gràfica s’observa 

l’increment de l’aportació 

econòmica des del 2016 fins al 

2020, d’un 37,5 % en 4 anys.   

 

 

 

 

 

 
 

  

€0 €50.000 €100.000 €150.000 €200.000 

2016

2017

2018

2019

2020

€75.000 

€75.000 

€143.000 

€150.000 

€200.000 

Import de la convocatòria 
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L’ÀMBIT DE TREBALL INTERN DE LA DIPUTACIÓ 

 

Pla de Mandat 2020-2023 de la Diputació 

Un dels compromisos de l’equip de govern de la Diputació en prendre possessió, l’estiu de l’any 2019, va 

ser aprovar un Pla de Mandat com a element de bon govern i per retre comptes de les polítiques del mandat. 

 

El PCBGiT, com a Servei amb responsabilitats en alguns aspectes de transparència i bon govern de la 

mateixa Diputació, va col·laborar, en l’àmbit tècnic, en la recopilació de les accions i els indicadors de les 

diferents àrees i ens del sector públic de la Diputació. Per configurar aquest primer Pla de Mandat, es va 

realitzar una tasca logística de suport tècnic a l’equip de govern, recollint la informació, ordenant-la i 

organitzant-la, i fent les gestions de coordinació de la correcció i la publicació del Pla.  

 

El Pla de Mandat s’organitza al voltant de 9 eixos i 729 accions, 63 de les quals corresponen al Servei de 

Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, incloses majoritàriament als eixos 1, 2 i 8. 

 

Eixos del Pla de Mandat:  

1. Transparència, participació i bon govern 

2. Cooperació amb el món local 

3. Àmbit social i mediambiental 

4. Cultura, esports i educació 

5. Desenvolupament econòmic 

6. Planificació estratègica 

7. Objectius de desenvolupament sostenible i Agenda 2030 

8. Innovació i organització interna de la Diputació 

9. Mesures de reducció de l’impacte de la COVID-19 

 

Pla de Serveis 

L’enfocament del Servei de PCBGiT durant aquest 2020 ha estat clarament cap a l’organització de tots els 

recursos que s’ofereixen als ens locals en forma de Pla de Serveis, que regula el tipus de recurs ofert, el 

sistema d’accés, la concessió, els requisits i obligacions i la justificació.  

 

Aquest Pla es va aprovar pel Ple de la Diputació, el 22 de desembre de 2020, i s’ha alineat amb els objectius 

de desenvolupament sostenible, d’acord amb l’aposta que fa la Diputació per l’Agenda 2030.  

 

El Pla de Serveis ordena els serveis destinats als ens locals en 4 tipus de recursos de participació 

ciutadana, bon govern, transparència i protecció de dades: 

1. Recursos tècnics i materials (que inclouen l’assessorament tècnic i la plataforma digital de 

participació ciutadana Decidim). 

2. Recursos formatius (que es materialitzen en un Pla de Formació Anual). 

3. Recursos informatius (que inclouen butlletins informatius, documents i modelatges). 

4. Recursos econòmics (a partir de la línia de subvencions anual de foment de polítiques de 

participació ciutadana). 

Aquest Pla de Serveis es posarà plenament en funcionament durant l’any 2021.  
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Transparència. Portal de transparència, mètrica i visites 

Des del Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, en col·laboració amb l’Oficina de 

Difusió, es porta a terme el control i l’anàlisi de les visites al portal de transparència de la Diputació de Girona 

amb la finalitat de garantir l’accessibilitat i la usabilitat del portal, i fer-hi les millores que siguin necessàries.  

Les dades del 2020, en relació amb el portal de transparència, són les següents: 

A partir del maig del 2019, es va eliminar el portal de transparència (que era un web extern) i es va incorporar 

l’apartat de «Transparència» al web corporatiu, cosa que ha aportat una millora d’accessibilitat important per 

als usuaris.  

Temps d’estada mitjana a l’espai de «Transparència»:  

Existeix un temps d’estada a la pàgina web molt menor que els anys anteriors. Aquesta és una dada positiva 

que reflecteix la millora de l’accessibilitat al lloc web des de la seva actualització. 

 

Dret d’accés a la informació pública 

Des de l’any 2016, el Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència gestiona la tramitació i 

resolució de les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública de la Diputació de Girona.   

L’any 2020, s’han rebut un total de 15 sol·licituds de dret d’accés: 

• 11 sol·licituds han estat admeses i estimades, i s’ha lliurat la informació sol·licitada als peticionaris. 

• 3 sol·licituds eren imprecises i no s’han formulat de nou.  

• 1 sol·licitud no ha estat admesa a tràmit.  

 

Avaluacions en matèria de transparència 

Durant l’any 2020, la Diputació es va sotmetre a diverses avaluacions externes sobre el compliment normatiu 

de les disposicions en matèria de transparència:  

• Infoparticipa UAB: al març de 2020. 

• Síndic de Greuges de Catalunya: no tenim constància que, en el transcurs de l’any 2020, el Síndic de 

Greuges, d’acord amb el títol VII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern (LTC) relatiu al sistema de garanties, hagi portat a terme l’avaluació del 

compliment de la LTC. El Síndic tampoc ha elaborat l’informe d’avaluació anual que ha de presentar al 

Parlament, d’acord amb el que es disposa a l’article 93 de la LTC.  

• Dyntra (índex dinàmic de transparència): avaluacions obertes tot l’any. 

a) Infoparticipa 

Per quart any consecutiu, la Diputació de Girona va rebre el Segell Infoparticipa 

atorgat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de 

la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d’una qualificació que es 

concedeix anualment després d’avaluar la qualitat i la transparència de la 

comunicació pública als webs dels ajuntaments i les corporacions locals i 

constitueix un incentiu als governs locals per avançar en matèria de 

transparència. 

 

A diferència dels anys anteriors, però, la Diputació de Girona ha estat guardonada 

amb la màxima puntuació, en obtenir un 100 % de la puntuació del Segell o, el que és el mateix, en complir 

amb la totalitat dels 45 indicadors de transparència avaluats.  

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
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El 6 de maig de 2020, el vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, va recollir en nom de 

la Diputació de Girona el guardó que la distingeix amb el Segell Infoparticipa, en un acte al campus de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
 
Notícia al web de la Diputació de Girona: 
http://www.ddgi.cat/web/noticia/9705/pau-presas-
rep-el-guardo-que-distingeix-la-diputacio-amb-el-
cent-per-cent-de-transparencia-en-el-segell-
infoparticipa 

 

 

 

 

 
b) Dyntra (índex dinàmic de transparència) 

Durant aquest 2020 la Diputació de Girona ha estat avaluada per l’índex dinàmic d’avaluació de la 

transparència Dyntra. Es tracta d’un índex promogut per una fundació privada que avalua el compliment 

normatiu en matèria de transparència de totes les administracions públiques, càrrecs electes i altres actors 

socials, com partits i fundacions.  

La Diputació és avaluada en el marc de l’índex de governs provincials i insulars. En aquest índex s’avaluen 

un total de 52 diputacions i insularitats. La Diputació de Girona es troba en l’onzena posició del rànquing 

general d’avaluacions (la novena posició de les diputacions), amb un compliment del 76,72 %. En aquest 

índex s’avaluen un total de 189 indicadors.  

 

La Diputació de Girona compleix amb el 100 % dels indicadors que es corresponen amb obligacions 

establertes a la normativa de transparència, si bé no compleix amb alguns dels indicadors establerts per 

Dyntra. Les puntuacions en els diferents àmbits són les següents:  

 

 

 

Administració electrònica 

Com a part de les tasques d’àmbit intern que realitza el Servei durant aquest 2020 es van portar a terme 

diverses col·laboracions amb l’Àrea de Secretaria General per tal de desenvolupar i adaptar certa normativa 

en l’àmbit de l’Administració electrònica i per elaborar models que han de ser d’utilitat per als ens locals en 

aquest àmbit. En concret, durant aquest 2020 el personal tècnic d’aquesta oficina ha elaborat o ha participat 

en l’elaboració de les disposicions de caràcter reglamentari següents: 

 

• Modificacions a l’Ordenança general d’administració electrònica de la Diputació i els seus organismes 

autònoms per a l’adequació a la normativa en matèria de procediment administratiu pel que fa a les 

notificacions electròniques, els obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions 

públiques, identificació i signatura electrònica, el tauler electrònic d’anuncis i edictes, i la representació 

i el registre de funcionaris habilitats (novembre de 2020).  

• Reglament de relacions electròniques en el marc dels procediments administratius en l’àmbit dels 

recursos humans de la Diputació de Girona (juny de 2020).  

http://www.ddgi.cat/web/noticia/9705/pau-presas-rep-el-guardo-que-distingeix-la-diputacio-amb-el-cent-per-cent-de-transparencia-en-el-segell-infoparticipa
http://www.ddgi.cat/web/noticia/9705/pau-presas-rep-el-guardo-que-distingeix-la-diputacio-amb-el-cent-per-cent-de-transparencia-en-el-segell-infoparticipa
http://www.ddgi.cat/web/noticia/9705/pau-presas-rep-el-guardo-que-distingeix-la-diputacio-amb-el-cent-per-cent-de-transparencia-en-el-segell-infoparticipa
http://www.ddgi.cat/web/noticia/9705/pau-presas-rep-el-guardo-que-distingeix-la-diputacio-amb-el-cent-per-cent-de-transparencia-en-el-segell-infoparticipa
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• Reglament del registre d’empleats públics habilitats de la Diputació de Girona i el seu sector públic 

institucional (juliol de 2020).  

• Política d’identificació i signatura electrònica de la Diputació de Girona i el seu sector públic 

institucional (desembre de 2020).  

Comissió d’Innovació 

En el transcurs de l’any 2020, la Comissió de Direcció de la Diputació va decidir crear una Comissió 

d’Innovació amb la finalitat d’elaborar un estudi sobre les necessitats dels ajuntaments de la demarcació, en 

especial els de menor capacitat econòmica i de gestió per tal d’adequar el Catàleg de Serveis de la Diputació 

a les necessitats d’aquests ens.  

Aquesta Comissió està integrada per tècnics de diverses àrees de la Diputació, entre les quals es troba el 

Servei de PCBGiT. 

 

Des del març del 2020, aquesta Comissió va començar els treballs d’anàlisi de l’entorn i mapatge del catàleg 

de serveis de la Diputació de Girona per tal d’identificar, d’una banda, les necessitats dels ajuntaments i, de 

l’altra, els àmbits de prestació de serveis als ens locals que porta a terme la Diputació.  

 

Aquesta primera fase del projecte encara no ha acabat i ha requerit una dedicació intensa del tècnic de 

Transparència i Bon Govern de l’Oficina i la seva participació en 15 sessions de treball: 

 

Bon govern 

La Diputació de Girona va aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs el 15 de maig de 2018, per un acord 

del Ple, i es va publicar íntegrament al BOP núm. 106, d’1 de juny de 2018. Aquest codi és d’aplicació als 

alts càrrecs de la Diputació i els seus organismes autònoms. 

 

La resta d’ens del sector públic de la Diputació van aprovar acords d’adhesió al mateix codi. En el cas del 

Patronat de Turisme de la Costa Brava i SUMAR, organismes que per la seva naturalesa jurídica els són 

d’aplicació les disposicions de responsabilitat recollides al codi penal, van instaurar figures de compliance.2 

 
El codi de conducta de la Diputació de Girona i els ens del seu sector públic té, com a mecanisme de control, 
una Comissió Informativa de Seguiment del Codi de Conducta. Des del PCBGiT, es va donar suport 
tècnic a la convocatòria d’aquesta Comissió, que es va convocar el dia 15 de desembre de 2020, a les 
9.15 h. 
 
Durant la reunió de la Comissió es va donar compte de les tasques que s’han fet des del Servei de PCBGiT 
en relació amb la transparència, la publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública de la mateixa 
institució, recollits en un informe anual. També es va donar compte dels avenços en la implementació de 
registres i agendes, i es van exposar les previsions, especialment tecnològiques i de visualització, per al 
2021.  
 
  

                                                      
2 Compliance, que vol dir ‘compliment’, és el conjunt de mecanismes de prevenció, gestió, control i reacció que les 

empreses han de preveure per reduir els riscos que els seus treballadors cometin determinats delictes del codi penal 
susceptibles de generar responsabilitats penals a l’empresa. Un dels mecanismes que preveu el compliance és també 
l’aprovació d’un codi de conducta. 

Comissió 
d'Innovació de la 
DdGi Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

1a reunió           19-juny 13-jul 4-ag 14-set 20-oct 6-nov 11-des 

2a reunió               13-ag 16-set 23-oct 9-nov 14-des 

3a reunió                17-ag  20-nov 23-des 

4a reunió                 24-set   23-nov   
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4. RESUM DE LES CONSIGNACIONS I EXECUCIONS 

PRESSUPOSTÀRIES 
 

El pressupost de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència de l’exercici 2020 es 

desglossa de la manera següent: 

 

Annex 1. Consignacions pressupostàries de 2020: inicials, modificacions i 
crèdits totals 

 
 

Annex 2. Consignacions pressupostàries de 2020: execució del pressupost 

 

  

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials
Modificacions

 de crèdit

Crèdits

 extraordinaris

Suplements 

de crèdit

Transferències

 positives

Trasferències

 negatives

Romanents

 incorporats

Crèdits

totals

 consignats

Crèdits totals 

sense

 incorporació

 romanents

223 9240 46200

Ajunts a ajuntaments

Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 150.000,00 123.489,89 0,00 50.000,00 654,28 0,00 72.835,61 273.489,89 200.654,28

223 9240 22606

Cursos programa

Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

223 9240 22706

Estudis i treballs tècnics

Part. Ciut. Bon Govern i Transp. 40.000,00 6.541,13 0,00 0,00 0,00 654,28 7.195,41 46.541,13 39.345,72

223 9240 48100

Ajuts ent. no lucrat.

per formació Part. Ciut. Bon Gov. i T. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

230.000,00 130.031,02 0,00 50.000,00 654,28 654,28 80.031,02 360.031,02 280.000,00

Org. Pro. Eco. Sical 2020 a 20210203
Crèdits totals

consignats

Retencions

de crèdit

Despeses

autoritzades

Disposicions

o

compromisos

Obligacions

reconegudes

Pagaments

fets

223 9240 46200

Ajunts a ajuntaments

Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 273.489,89 0,00 273.489,89 273.489,89 91.835,31 3.409,00

223 9240 22606

Cursos programa

Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 10.000,00 10.000,00 2.713,15 2.713,15 2.713,15 2.713,15

223 9240 22706

Estudis i treballs tècnics

Part. Ciut. Bon Govern i Transp. 46.541,13 0,00 15.655,73 15.655,73 7.195,39 7.195,39

223 9240 48100

Ajuts ent. no lucrat.

per formació Part. Ciut. Bon Gov. i T. 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

360.031,02 10.000,00 321.858,77 321.858,77 101.743,85 13.317,54
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5. INDICADORS DE LES SUBVENCIONS DEL SERVEI DE PCBGiT 

 
En el marc del Pla Estratègic de Subvencions (PES) 2020-2023 i amb la voluntat de complementar la 
memòria anual dels serveis, s’han quantificat els indicadors definits al PES que han de permetre conèixer 
l’estat de la situació i els progressos aconseguits en el compliment dels objectius establerts. 
 
 

Annex 3. Indicadors del PES 2020-2023 a 31/12/2020 

 

Subvencions 
per a 

polítiques de 
foment de la 
participació 
ciutadana 

2020 

INDICADORS  Valor a 31/12/2020 Motiu 

Indicadors 
generals 

1. Percentatge de sol·licitants respecte de 
destinataris 

26,24 % (58/221) 
 

2. Percentatge de beneficiaris respecte de 
sol·licitants 

93,10 % (54/58) 
 

3. Percentatge/nombre de sol·licituds 
desestimades respecte de presentades i motiu 
de la desestimació 

6,90 % (4) 

No obtenen puntuació 
mínima establerta a les 

bases / Sol·liciten despeses 
excloses en les bases 

4. Import de les subvencions respecte de 
l’import total de les despeses subvencionables 
(índex de cobertura) 

66 % 
 

5. Revocacions i/o renúncies: nombre, 
percentatge i import 

0 
Termini de justificació fins a 

l’octubre de 2021 

6. Percentatge final de la subvenció pagada 
respecte de la concedida (índex de consecució) 

0 
Termini de justificació fins a 

l’octubre de 2021 

Indicadors 
específics 

7. Tipologia de processos participatius 
subvencionats 

- 44,44 % pressupostos participatius 
- 12,96 % definició espais/usos 
- 11,11 % òrgans 
- 11,11 % pla de participació 
- 7,41 % pla estratègic 
- 3,70 % participació infantil 
- 3,70 % mobilitat 
- 3,70 % residus/energia 
- 1,85 % habitatge 

 

8. Mitjana de les puntuacions dels projectes en 
relació amb la puntuació màxima 

43 punts sobre un màxim de 70 
 

9. Puntuació màxima adquirida pels 
ajuntaments 

58 punts sobre un màxim de 70 
 

 

 
 
 
 


