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1 Presentació 
 
Aquest document recull les actuacions dels Serveis de Participació Ciutadana, Bon Govern 
i Transparència (PCBGiT) de l’any 2021. Es recullen les tasques i actuacions destinades als 
ens locals, incloses en Plans de Serveis, així com les actuacions destinades a les funcions 
internes de la Diputació i el seu sector públic en els àmbits d’actuació de la Secció.  
 
1.1 La Secció de Participació, Bon Govern i Transparència 
 
El ple de constitució de l’actual corporació la Diputació de Girona, el dia 23 de juliol de 2019, 
va assignar la Secció de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, de l’Àrea 
d’Assistència i Cooperació als Municipis, a la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, presidida pel vicepresident primer 
de la Diputació de Girona, Pau Presas i Bertran, i la delegació de la Secció recau en el 
mateix vicepresident.  
L’any 2021 ha estat el segon any de treball en època de pandèmia, d’adaptació de les 
tasques i actuacions de la Secció a una situació extraordinària deguda al virus de la Covid19, 
mantenint el teletreball de l’equip, però també ha estat un any de creixement per a la Secció, 
amb la posada en marxa de nous recursos per als ens locals en matèria de protecció de 
dades amb l’aprovació d’un Pla de Serveis en aquesta matèria, després un període previ 
de proves pilots amb 3 ajuntaments. 
 

1.2 Objectius 
 
Els objectius de la Secció de PCBGiT són: 
  

• Oferir assistència i suport als ens locals de la demarcació en participació ciutadana, 
bon govern, transparència i protecció de dades a través dels recursos previstos en 
els corresponents plans de servei.  

• Donar suport 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 amb altres administracions catalanes en àmbits de govern obert. 
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1.3 Les persones 
 
L’equip de persones que han format part de la Secció de Participació Ciutadana, Bon 
Govern i Transparència durant el 2021 són:   
 

  

Vicepresident Primer 
(diputat delegat) 

Pau Presas

Tècnica de 
participació 
ciutadana 

Anna Brunsó

Tècnic de 
transparència i bon 

govern

Pol Puigdomènech 
(fins al mes d'agost)

Tecnica de 
transparència i bon 

govern 

Cristina Ureña 
(des del mes de 

setembre)

Tècnica de protecció 
de dades 

Mercè Vergés          
(des del mes d'abril)

Auxiliar 
administrativa

Carmen Perxés

Cap de Servei de 
Cooperació Local 

Josep Garriga
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2 Resum executiu 
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3 Principals actuacions 
 
Les actuacions de la Secció de PCBGiT estan repartides en 3 grans nivells d’actuació:  
 

 
 
3.1 Coordinació supramunicipal  
 

 
 
Des de la secció de PCBGiT treballem en la Xarxa de Governs Transparents (XGT) en 
coordinació amb totes les administracions catalanes en el marc del conveni de col·laboració, 
signat l’any 2015, per al desplegament de la Llei de Transparència catalana. L’abast del 
conveni ha anat creixent en darrers temps i actualment es treballa sobre un marc més ampli 
de govern obert.  
Durant el 2021 s’ha creat un nou Grup per treballar la incorporació de Catalunya a l’ Open 
Government Partnership (OGP, l’aliança mundial de Governs Oberts, una organització 
internacional de més de 70 Estats i més de 70 ciutats i regions), i s’ha activat un Grup de 
Treball sobre Integritat Institucional i Bústies ètiques (per donar resposta a la obligació de 
la Directiva europea de protecció als alertadors, de 16 d’abril de 2019, UE 2019/1937).  
L’any 2021 hem participat en un total de 20 reunions, de 6 espais i Grups de Treball 
diferents: 
 

- Sessió plenària 
- Comitè TIC 
- Grup de Treball de Transparència local 
- Grup de Treball de Participació ciutadana 
- Grup de Treball de Open Government Partnership (OGP) 
- Grup de Treball d’Integritat i bústies ètiques 

 
  

Coordinació 
supramunicipal

Assistència i suport 
al món local

Treball intern a la 
Diputació 

•Treball en xarxa amb altres administracions catalanes 
pel que fa als temes de participació ciutadana, bon 
govern i transparència.

Coordinació supramunicipal

https://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Organs-de-coordinacio-impuls-i-control/xarxa-de-govern-transparents/
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/
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L’activitat de la XGT del 2021 es va iniciar amb la 
convocatòria del Plenari de de la Xarxa, el 14 de gener. 
L’objectiu de la reunió va ser la confirmació de Catalunya 
com a membre de l’OGP, i la necessitat d’elaborar un nou 
Pla de Govern Obert i de fer-lo de manera col·laborativa..  
El projecte començaria amb formacions impartides per 
OGP als membres del comitè motor.  

 
Durant el 2021 es va mantenir el ritme de trobades dels Grups de Treball, amb alguns 
aspectes a remarcar:  
 

• Des del Grup de Transparència Local es va decidir convocar subgrups per treballar 
temes concrets, liderats per alguna de les administracions que conformen en Grup. 
Des de la Diputació de Girona vam liderar la convocatòria del Subgrup de treball 
d’actualització del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs  

• Des del Grup de Treball de Participació Ciutadana 
es fa el seguiment de la implantació de la 
plataforma Decidim a les demarcacions de 
Tarragona i Lleida, allotjada al Consorci AOC..  

• Es van crear Grups de Treball per al 
desenvolupament del Pla de Govern Obert vinculat 
a l’OGP, un Grup Àgora de coordinació i 
seguiment, i diversos grups de treball.  

 
3.1.1.1.1.1 Objectius de la sessió del Grup Àgora: 
 
Els objectius de la sessió van ser constituir l’Àgora, i 
presentar el procés de cocreació del Pla d’Acció OGP. 
Durant la sessió van intervenir la representant del Grup 
Motor, Lourdes Muñoz, el representant d’OGP, José 
Maria Marín i Bernat Solé i Barril, conseller del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència Generalitat de Catalunya. 
Després de la presentació del procés “Cap al Pla 
d’Acció OGP Catalunya” es va fer una dinàmica per 
treballar la visió del pla i conèixer les properes passes. 
 
 
 
 

Reunions de la XGT gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre 

Plenari x                 

Comitè TIC                   
Grup de Treball 
Transparència local  x x x  x x   x x  
Grup de Treball de 
Participació Ciutadana   x x  x       

Grup de Treball OGP   x  x x x 
x  x x   

Integritat i bústies 
ètiques           x x 
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3.2 Assistència i suport al món local  
 

 
 
L’assistència i suport de la Secció està regulada en dos Plans de Serveis:  

• el de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència  
• el de Protecció de Dades.  

 
 
 
 
 
 
Cada Pla de Serveis regula fins a 4 
tipus de recursos diferents:  
• tècnics, 
• formatius, 
• informatius i  
• econòmics 
 

 
Accés a l’espai web corporatiu on estan 
publicats els 2 plans de serveis 

https://www.ddgi.cat/web/nivell/232/s-0/bon-
govern--transparencia-i-participacio-ciutadana 
 

 
 
  

•en relació amb temes de participació ciutadana, bon 
govern, transparència i protecció de dades.

Assistència i suport 
al món local

https://www.ddgi.cat/web/nivell/232/s-0/bon-govern--transparencia-i-participacio-ciutadana
https://www.ddgi.cat/web/nivell/232/s-0/bon-govern--transparencia-i-participacio-ciutadana
https://www.ddgi.cat/web/nivell/232/s-0/bon-govern--transparencia-i-participacio-ciutadana
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3.2.1 Serveis de Participació Ciutadana, bon govern i transparència 

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 22 de desembre de 2020, 
va aprovar el Pla de Serveis de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència que 
ha estat vigent durant tot el 2021, i que conté 4 tipus de recursos: 
 

Recursos que 
s’ofereixen: 

• Tècnics i Materials 
o Assistència i suport  
o Plataforma digital de participació Decidim 

• Formatius (programa de formació anual) 
• Informatius 

o Butlletins  
o Repositori d’articles informatius i 

modelatges 
• Econòmics (convocatòria anual de subvencions en 

participació ciutadana) 
Destinataris: • Ens locals de la demarcació de Girona 

Termini de presentació  
de sol·licituds: 

• Recursos tècnics i materials, formatius i informatius: 
tot l’any 

• Recursos econòmics: durant el període que estableix 
la convocatòria 

3.2.2 Serveis de Protecció de Dades 

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 15 de juny de 
2021, va aprovar un Pla de serveis d’assistència per a l’adequació dels ens locals a la 
normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del servei de delegat de 
protecció de dades. 
 
Les característiques principals d’aquest pla de serveis són les següents: 
 

Recursos que s’ofereixen: 

• Tècnics i Materials 
• Formatius 
• Informatius  

o Butlletins  
o Repositori d’articles informatius i modelatges 

Destinataris: • Ens locals de la demarcació de Girona (segons modalitat 
del servei ofert) 

Categories: 

• Categoria 1: Ajuntaments de fins a 5.000 habitants. 
• Categoria 2: Ajuntaments de 5.001 a 10.000 habitants. 
• Categoria 3: Ajuntaments de 10.001 a 20.000 habitants i 

Consells Comarcals 

Fases: 

• Fase 1: Assessorament, formació i elaboració del Registre 
d’Activitats de Tractament per aconseguir l’adequació a 
la normativa en matèria de protecció de dades. 

• Fase 2: Designació del delegat de protecció de dades. 
• Fase 3: Prestació del servei de delegat de protecció de 

dades, assistència, impuls i formació en el compliment de 
la normativa en matèria de protecció de dades. 

Termini de presentació  
de sol·licituds: • Tot l’any 
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Participació ciutadana
115

Transparència
47Altres

16

Protecció de Dades
13

Formació
10

Bon Govern
6

Administració electrònica
2

Consultes del 2021 per temàtiques

Les dades de sol·licituds dels recursos dels Serveis de protecció de dades durant el 2021, 
en Fase 1 i Fase 2 són: 
 

 
 

3.2.3 Dades dels recursos tècnics d’assistència i suport al món local 

Durant l’any 2021 s’han atès un total de 200 consultes, entre 
trucades de telèfon i assessoraments rebuts a través al Portal 
de Suport de la Secció. Les peticions i les trucades es registren 
en una mateixa eina (Jira) que permet fer una gestió més eficient 
de les respostes. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sol·licituds 
resoltes Fase 1

10

Sol·licituds 
resoltes Fase 2

6

Sol·licituds resoltes de Protecció de Dades

 150 
 50 
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3.2.4 Recurs material. Dades de la plataforma digital de participació 
ciutadana (Decidim)  

La plataforma digital Decidim és l’eina de participació ciutadana 
desenvolupada de manera col·laborativa amb programari lliure que 
permet dur a terme processos participatius, organitzar assemblees o 
consells, impulsar iniciatives i realitzar consultes. 
La Diputació de Girona va apostar per aquesta plataforma l’any 2018 
i a finals de 2021 s’havien concedit un total de 18 plataformes a 
ajuntaments de la demarcació.  
La Diputació compta amb 2 instàncies de plataformes més que 
pertanyen una a la pròpia Diputació de Girona i a l’altre s’està utilitzant 
per fer el procés participatiu del Pacte d’alcaldes per a plans d’Acció 
per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)  
 
  

11
3

7
25

9
61

26
29
29

Altres comarques
Cerdanya

Ripollès
Garrotxa

Pla de l'Estany
Gironès

Selva
Baix Empordà

Alt Empordà

Consultes per comarques

Ajuntament 
89

(59 %)

Consell Comarcal
11

(7 %)

Diputacions 
29

(19 %)

Sector Públic DdGi
7

(5 %)

Generalitat
1

(1 %)

Altres 
13

(9 %)

Consultes per tipus d'Ens
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Les dades dels municipis que compten amb plataforma de participació digital de la Diputació 
en relació a les comarques, són les següents:  

 
 
 
La Comarca amb més plataformes 
és el Baix Empordà i les 
comarques del Pla de l’Estany i del 
Ripollès no hi ha cap plataforma a 
cap municipi. 
El llistat complert de municipis amb 
els corresponents enllaços d’accés 
és el següent:  
 
 
 
 
 

Ajuntament Comarca Hab. URL de la plataforma 
Bellcaire d’Empordà  Baix Empordà 671 https://bellcaire-decidim.ddgi.cat/ 

Bolvir Cerdanya 375 https://bolvir-decidim.ddgi.cat 

Calonge i Sant Antoni Baix Empordà 10897 https://calongeisantantoni-decidim.ddgi.cat/ 

Cassà de la Selva Gironès 10410 https://cassa-decidim.ddgi.cat 

Castell-Platja d’Aro Baix Empordà 10585 https://castell-platja-aro-decidim.ddgi.cat/ 

Girona Gironès 103000 https://girona-decidim.ddgi.cat/ 

La Tallada d’Empordà  Baix Empordà 459 https://latallada-decidim.ddgi.cat/ 

Llagostera Gironès 8297 https://llagostera-decidim.ddgi.cat/ 

Maçanet de la Selva La Selva 7066 https://massanetdelaselva-decidim.ddgi.cat 

Mieres Garrotxa 345 https://mieres-decidim.ddgi.cat/ 

Palafrugell  Baix Empordà 22860 https://palafrugell-decidim.ddgi.cat/ 

Palamós Baix Empordà 17898 https://palamos-decidim.ddgi.cat/ 

Riudaura Garrotxa 481 https://riudaura-decidim.ddgi.cat 

Riudellots de la Selva La Selva 2071 https://riudellots-decidim.ddgi.cat 

Sant Joan les Fonts Garrotxa 2966 https://santjoanlesfonts-decidim.ddgi.cat/  

Sils  Selva 5969 https://sils-decidim.ddgi.cat/ 

Torroella de Montgrí Baix Empordà 11537 https://torroella-estartit-decidim.ddgi.cat/ 

Vilafant  Alt Empordà 5443 https://vilafant-decidim.ddgi.cat/ 

 

3.2.5 Recurs de formació  

La formació de l’any 2021 es va planificar íntegrament en format virtual, degut a la  incertesa 

Baix 
Empordà 

7 Alt Empordà 
1

Gironès 
3

Selva 
3Garrotxa 

3

Cerdanya
1

Plataformes Decidim de la Diputació de 
Girona per comarques

4

1
2

4
5

2

0
1
2
3
4
5
6

menys 500 hab. menys 1000
hab.

menys 5000
hab.

menys 10000
hab.

menys 20000
hab.

més 20000 hab.

Municipis amb plataforma Decidim 
en relació al nombre d'habitants

https://bellcaire-decidim.ddgi.cat/
https://bolvir-decidim.ddgi.cat/
https://calongeisantantoni-decidim.ddgi.cat/
https://cassa-decidim.ddgi.cat/
https://castell-platja-aro-decidim.ddgi.cat/
https://girona-decidim.ddgi.cat/
https://latallada-decidim.ddgi.cat/
https://llagostera-decidim.ddgi.cat/
https://massanetdelaselva-decidim.ddgi.cat/
https://mieres-decidim.ddgi.cat/
https://palafrugell-decidim.ddgi.cat/
https://palamos-decidim.ddgi.cat/
https://riudaura-decidim.ddgi.cat/
https://riudellots-decidim.ddgi.cat/
https://santjoanlesfonts-decidim.ddgi.cat/
https://sils-decidim.ddgi.cat/
https://torroella-estartit-decidim.ddgi.cat/
https://vilafant-decidim.ddgi.cat/
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generada per la pandèmia i també perquè després d’un any fent formació de manera virtual 
hem de mantenir les avantatges que suposo poder oferir cursos de durada més curta i 
evitant les hores de desplaçament dels treballadors públics.  
La formació que s’ha programat i en la que es va col·laborar des de la Secció de PCBGiT 
va estar:  
 

• Programa de formació en PCBGiT 2021 
• Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al món local 
• Col·laboració amb altres formacions 

 
3.2.5.1 Programa de formació en participació ciutadana, bon govern i 

transparència 2021 
 
L’activitat formativa del 2021 va 
comptar amb 9 cursos propis, tots en 
format virtual, inclosos dins el 
programa de formació 2021, amb un 
total de 365 persones inscrites. La 
valoració mitjana del programa de 
formació 2021 va ser d’un 4,5 sobre 5.  

 
El programa de formació disposava d’una aplicació pressupostària de 10.000 euros 
(223/9240/22606/1604 “Cursos programa Part. Ciut. Bon Govern i Transparència”). 
L’Import total de les despeses de formació ha estat de 7.239,19 €.  

Aquests són els cursos del programa de formació 2021: 
 

 

Jornada d’Integritat Institucional i Codi de Conducta 3 de març. En línia 

Benvinguda a càrrec del vicepresident primer, Pau 
Presas, de la conferència a càrrec de Rafael 
Jiménez Asensio sobre integritat institucional i codis 
de conducta per als alts càrrecs de les 
administracions públiques.  
Exposicions de «La Xarxa de Governs Transparents 
i el Model de codi de conducta de la Xarxa» a càrrec 
d’Anna Brunsó i Pol Puigdomènech i sobre «El 
paper dels secretaris i secretàries en el bon govern» 
a càrrec de Yolanda Maria Toral i Mireia Acosta 

 

42 alumnes 

 

Valoració 
global: 
4,63 sobre 5 
 
 

Curs de tècniques i metodologies participatives 
virtuals 10 i 17 de març. En línia 

• Introducció i criteris bàsics per garantir la 
participació virtual 

• Gestió de sessions participatives virtuals 
• Disseny de sessions participatives virtuals 
• Eines de gestió i dinamització: plataformes 

de videoconferència i col·laboratives 

 

20 alumnes 

 

Valoració 
global: 
4,85 sobre 5 
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Curs de pressupostos participatius en temps de 
pandèmia i postpandèmia 24 i 31 de març i 07 d’abril. En línia 

• Definició, beneficis i inconvenients  
• Democràcia deliberativa, representativa i 

directa 
• Per què necessitem incorporar la participació 

en la gestió pública 
• Característiques generals d’un procés de 

pressupostos participatius. Eines 
tecnològiques necessàries. Què posem a 
debat. Criteris territorials de cada municipi. 
Qui pot participar-hi i com. 

• De la teoria a la pràctica: exemples de 
diferents models i formes de dur-los a terme. 
Exemples de processos dinamitzats en plena 
pandèmia. 

 

21 alumnes 

 

Valoració 
global: 
4,46 sobre 5 
 
 

Curs de Dret d’Accés a la Informació pública 21 i 28 d’abril. En línia 

• Naturalesa jurídica del dret d’accés a la 
informació pública regulat a les lleis de 
transparència 

• Regulacions especials de dret d’accés a la 
informació pública 

• Procediment de tramitació de les sol·licituds i 
expedients de dret d’accés a la informació 
pública en l’àmbit local amb una menció 
especial de l’aplicació de límits i de la 
protecció de dades. 

• Òrgans que vetllen pel compliment i les 
garanties del dret d’accés a la informació 
pública. 

• Casos pràctics en l’àmbit local 

 

49 alumnes 

 

Valoració 
global: 
4,54 sobre 5 
 
 

Curs La participació ciutadana al ple municipal 2 de juny. En línia 

• Marc legal de la participació de la ciutadania 
i les entitats locals als plens municipals. 

 

29 alumnes 
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• Experiències municipals de participació als 
plens: on ho tenen regulat i com ho fan. 

• Solucions jurídiques per regular la 
participació de la ciutadania als plens 
municipals (plens presencials i plens virtuals) 

 

Valoració 
global: 
4,29 sobre 5 
 

Curs d’Edició del Portal de Transparència 2 de juny. En línia 

• Obligacions de transparència que afecten els 
ens locals i els recursos que tenen aquests a 
la seva disposició 

• Coneixements tècnics necessaris de gestió i 
edició de continguts per mantenir actualitzat 
el Portal de transparència  

• 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 i aspectes tècnics per a la 
gestió i edició dels continguts del portal: 
visualització, imatge corporativa i enllaços. 

 

86 alumnes 

 

Valoració 
global: 
4,36 sobre 5 
 

Taller de dades obertes i reutilització de la 
informació 6 i 13 d’octubre. En línia 

• Definició i marc legal de les dades obertes 
• Com han de ser les dades obertes 
• La qualitat de les dades obertes  
• Estratègia Data Driven a l’Administració 

pública  
• Itineraris per al foment de les dades obertes  
• Part pràctica: experiència en la creació i la 

publicació de conjunts de dades  

 

40 alumnes 

 

Valoració 
global: 
4,75 sobre 5 
 

Curs de Transparència i protecció de dades 20 i 27 d’octubre. En línia 

• Aspectes generals de les obligacions de 
publicitat activa que estableix la normativa de 

 

59 alumnes 
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3.2.5.1.1 Grups de Treball  
 
A banda dels cursos del programa de formació, s’han convocat trobades de 2 Grups de 
Treball, que són una activitat formativa pel fet de ser un espai d’intercanvi de 
coneixements i experiència entre iguals.  
 

 
 
 

transparència, dret d’accés a la informació 
pública i bon govern. 

• Principi de: 
-licitud del tractament  
-minimització de dades personals 
-principi de limitació i conservació de les dades 
-principi d’informació i transparència 
en les publicacions al portal de transparència:  

• Pautes i criteris de publicació d’informació als 
portals de transparència tenint en compte la 
protecció de dades 

 

Valoració 
global: 
4,59 sobre 5 
 

Curs de Participació virtual: la plataforma Decidim 3 de novembre. En línia 

• La plataforma de participació digital Decidim i 
possibilitats de participació en línia que ofereix 

• Facilitar el disseny d’accions de participació 
digital i semipresencial 

• Principis polítics amb els quals està dissenyada 
la plataforma 

• Visió global d’accions de processos de 
participació que facilitat: 

o pressupostos participatius 
o assemblees 
o iniciatives 
o consultes 

 

19 alumnes 

 

Valoració 
global: 
4 sobre 5 
 

Trobada del Grup de Treball de Participació i 
infància 30 de març. En línia 

- Posada en comú de la situació de la participació infantil i juvenil als diversos 
municipis 

- Proposta de suport/participació a la conferència organitzada per La Vall d’en Bas 
sobre “com situem la mirada dels infants en un poble que vol educar”. La 
conferència la farà el pedagog Francesco Tonucci. 
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Trobada del Grup de Treball de la plataforma 
DECIDIM 
1a trobada + formació inicial 

27 d’abril. En línia 

Trobada de presentació de les noves plataformes, 
del nou servei de suport i formació inicial sobre: 

- Presentació dels assistents 
- Introducció a la plataforma Decidim 
- Formació introductòria de la plataforma i 

sobre com configurar l’eina  
 

Valoració 
global: 
4 sobre 5 
 
 

Trobada del Grup de Treball de la plataforma 
DECIDIM 
2a trobada + formació  

10 maig. En línia 

Trobada  + Formació sobre la configuració de 
processos participatius. 

 

Valoració 
global: 
4,60 sobre 5 
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3.2.5.2 Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al món local 
 
L’any 2021 va finalitzar la 3a. edició del Postgrau en Administració 
Electrònica i Govern Obert al món local, co-organitzat per Diputació 
de Girona, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació 
(FUdGIF), en Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.  
La direcció del postgrau va anar a càrrec de d’Anna Brunsó i Pol 
Puigdomènech, de la Secció de Participació Ciutadana, Bon Govern 
i Transparència, i de Miquel Estapé i Judith Aguas, del Consorci 
AOC.   
El resum de dades d’aquesta activitat formativa per l’any 2021 és: 

     19.695,25 € aportats per part de la Diputació (dels 30.000 € pressupostats) 
 
30 alumnes 
 
60 docents de l’àmbit de l’administració electrònica i el govern obert 
 
36 sessions de 5 hores (presencials / en línia)  180 hores de classe 

 8,78 sobre 10 de Valoració Global 

 
3.2.5.2.1.1 Inauguració de la 4a. edició del Postgrau 
 
El 24 de setembre de 2021, es va inaugurar la quarta 
edició del postgrau 2021-2022, adaptada a un format 
semipresencial, amb sessions en línia els dimecres a la 
tarda i la previsió de 6 caps de setmana presencials, amb 
32 alumnes matriculats.  
La inauguració va anar a càrrec de d’Estrella Montolio, 
catedràtica de Lingüística Hispànica de la Universitat de 
Barcelona i experta en comunicació. Es va fer de manera presencial pels alumnes a 
l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona, mantenint les mesures de 
prevenció en contra de la COVID-19, i alhora es va poder visualitzar a través del canal de 
youtube del Consorci AOC.  
 
3.2.5.3 Col·laboració amb altres activitats formatives 

 
Durant l’any 2021, es va col·laborar en el disseny i continguts de 2 accions formatives a 
banda de la formació pròpia:  

• el Seminari d’Actualització Jurídica de la Diputació  
• el Congrés de Govern Digital.  

 
3.2.5.3.1 IXè Seminari d’Actualització Jurídica i Dret Local de la Diputació de 

Girona 
 
Des de la Secció es va col·laborar en la 2a sessió del Seminari que va ser sobre Consulta 
Pública Prèvia, aportant la coordinació dels continguts i dels docents (Roger Cots i Jonatan 
Sánchez) i la dinamització de les preguntes dels assistents. Aquesta sessió es va realitzar 

 
72 hores de pràctiques externes 
 

 
3 alumnes van realitzar pràctiques 
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el 14 de maig en format virtual.  
 

   170 participants al Seminari 

    2 ponents  
 
2a sessió del Seminari 
 

  4,8 sobre 5 de valoració 
 

 
3.2.5.3.2 Comitè de Programa del 

Congrés Digital 2021 
 

 
El Congrés de Govern Digital es va portar a terme els 
dies 9, 10 i 11 de novembre amb el lema “Nous 
escenaris. Noves oportunitats. Fem camí cap a un 
país digital”. 
Es va planificar un congrés amb un format molt 
diferent al dels congressos anteriors. El congrés es 
va dur a terme en un plató, amb professionals dirigint 

i mantenint els eixos, però afegint valors i aprofitant els canvis deguts a la pandèmia. El 
lema o “leitmotiv” va ser “Aprofitant l’oportunitat”. 

  2000 participants  

    178 ponents  
 
80 sessions  
 
 
9 de 10 persones recomanen el Congrés 
 

3.2.6 Recurs informatiu  

Els recursos informatius de la Secció són: 
 
• Butlletins informatius que s’envien als destinataris prèviament subscrits. Durant el 

2021 se n’han enviat 15 
• El repositori d’informació del portal de suport  
• L’elaboració i posada a disposició de materials i modelatge, que es recullen tan al Portal 

de Suport i a l’espai de la Secció de la web corporativa.  
  

https://www.governdigital.cat/
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3.2.6.1 Butlletins informatius 
 
Durant el 2021 s’ha elaborat i enviat un total de 15 butlletins 
sobre les diverses temàtiques de la Secció: Participació 
ciutadana, bon govern, transparència i protecció de dades.  
Aquests butlletins arriben a un total de 945 subscriptors. 
 
3.2.6.2 Repositori d’informació al Portal de Suport 
 
La Secció de PCBGiT disposa d’un espai al 
Portal de Suport de la Diputació de Girona 
obert a tothom, per facilitar informació sobre 
els àmbits de treball de la Secció.  
Aquest repositori, en l’eina Confluence, està 
organitzat per temàtiques i ens permet 
actualitzar al moment qualsevol tipus de 
d’informació, documentació, modelatge, etc.  
 

Accés al repositori Confluence 

https://suportddgi.atlassian.net/wiki/spaces/BGTPC/pages/298975283/Participaci+Ciutadana 
 

 
3.2.6.3 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 relació als recursos i serveis de la Secció de PCBGiT es 
troben en els següents enllaços:   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Processos de participació infantil 
als municipis de la demarcació 

Municipis amb codi de conducta 
dels alts càrrecs aprovat 

https://suportddgi.atlassian.net/wiki/spaces/BGTPC/pages/298975283/Participaci+Ciutadana
https://suportddgi.atlassian.net/wiki/spaces/BGTPC/pages/298975283/Participaci+Ciutadana
https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi-b.jsp?app=11&ter=1
https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi.jsp?app=8&ter=1
https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi.jsp?app=8&ter=1
https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi.jsp?app=8&ter=1
https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi.jsp?app=8&ter=1
https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi.jsp?app=8&ter=1
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
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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3.2.6.4 Elaboració d’una Guia per elaborar un reglament de participació 

ciutadana per a Micropobles i municipis petits 
de les comarques gironines 

 
Durant el 2021 es va encarregar la 
preparació d’una guia per elaborar 
un reglament de participació 
ciutadana amb l’objectiu d’ajudar 
als Micropobles i als ajuntaments 
més petits a regular la 
participació.  
 
Es va treballar en el contingut de la guia durant tot l’any i es va 
fer en col·laboració amb els mateixos responsables de 
micropobles de la demarcació de Girona, en 2 trobades, 
coordinades per la Diputada de 
Micropobles de la Diputació de 
Girona, Eva Viñolas i que va 

comptar amb l’assistència de representants de 14 Micropobles.  
El contingut final de la guia es va tancar a finals d’any i s’ha 
presentat públicament durant el primer trimestre del 2022. 

3.2.7 Recurs econòmic. Subvencions per al foment 
de la participació ciutadana  

3.2.7.1.1.1 Dades de la convocatòria de subvencions de participació ciutadana 
2021 

 
Aprovació de les bases Sessió plenària del 22 de desembre de 2020 
Aprovació de la convocatòria Junta de Govern del 26 de gener de 2021 
Dotació pressupostària 150.000€ 
Termini per presentar sol·licituds Del 8 de febrer al 12 de març de 2021 
Resolució de la convocatòria Junta de Govern del 15 de juny de 2021 
Import màxim concedit 5.000,00 € 
Import mínim concedit 2.250,00 € 

 
Les bases de les subvencions per a polítiques de participació 
ciutadana per al 2021 es van aprovar per ple de la Diputació, el 22 
de desembre de 2020, i la Junta de Govern va aprovar la 
convocatòria el dia 26 de gener. El pressupost previst va ser de 
150.000 euros. 
La difusió de la convocatòria es va fer amb una tramesa per 
EACAT a tots els ajuntaments de la demarcació, informant de 
l’inici del termini de presentació de sol·licituds. També es van 
enviar 2 butlletins informatius per fer-ne difusió i el dia 17 de febrer 
de 2021 es va fer una sessió informativa per a resoldre dubtes sobre 
les bases, la convocatòria i la documentació requerida per a la presentació i per a la posterior 
justificació.  
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El percentatge de finançament dels projectes, en relació al cost total del projecte arriba al 
62,88%. Aquest percentatge ha augmentat en relació a l’any 2020 que era del 57%. Aquest 
augment es pot explicar amb el canvi en les bases d’aquest any, passant de fer un 
repartiment universal a finançar el projectes millor valorats fins a esgotar el pressupost.  
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3.3 Treball intern de la Diputació  
 

 
 

3.3.1 Publicitat activa. L’espai de Transparència a la web corporativa de la 
Diputació  

Accés a l’espai de Transparència de la web corporativa de la Diputació 
https://seu.ddgi.cat/web/transparencia 

 
La informació que dona compliment a la llei de transparència es recull en un espai que 
s’anomena “Transparència” de la web corporativa.   
La recollida i actualització d’aquesta informació es coordina des de la Secció de PCBGiT a 
partir dels ítems de la llei de transparència i de les noves obligacions legals que van sorgint, 
i seguint les pautes de la Xarxa de Governs Transparents. 
A partir de l’any 2021 es va millorar el sistema de recollida d’informació amb una eina de 
tiqueting que permet fer un seguiment més eficient de la publicitat activa, tant per part de la 
pròpia Secció de PCBGiT com també dels diferents centres gestors de la Diputació, de 
manera que l’eina permeti tenir coneixement de l’estat de la publicació de la informació o 
les dades en tot moment.  

3.3.2 Dret d’Accés a la Informació Pública 

El dia 27 d’abril, per Decret del President de la Diputació, s’aprovà l’assignació de les 
funcions d’Unitat d’Informació a la Secretaria General, que coordina les funcions que 
detalla el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la 
informació pública, en col·laboració amb la Secció de PCBGiT, i del Servei d’Arxius i  Gestió 
Documental.  
Concretament, el decret recull que “Les actuacions en matèria de transparència activa 
referides al capítol II del Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre i les sol·licituds de 
dret d’accés a la informació pública dels expedients en base activa, seran gestionades per 
la Secció de Participació ciutadana, bon govern i transparència”.  
Durant l’any 2021 s’han registrat 36 sol·licituds de dret d’accés a la informació pública 
(SAIPs). 
 

•en relació amb temes de participació ciutadana, bon 
govern, transparència i protecció de dades.Treball intern a la Diputació 

https://seu.ddgi.cat/web/transparencia
https://seu.ddgi.cat/web/transparencia
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De les 36 sol·licituds d’accés a la informació pública presentades, 32 han obtingut accés a 
tota o a una part de la informació sol·licitada mitjançant resolució o comunicació i les 
sol·licituds restants, han estat derivades a altres administracions públiques (4). 

3.3.3 Avaluacions en matèria de transparència 

Durant l’any 2021, la Diputació de Girona es va sotmetre a l’avaluació externa en matèria 
de transparència de:  

• Infoparticipa UAB 
• Síndic de Greuges de Catalunya 
• Dyntra (índex dinàmic de transparència) 

 
3.3.3.1 Infoparticipa 
 
Durant el mes de febrer l’equip d’investigació vinculat a la Universitat Autònoma de 
Barcelona: ComSET (Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i 
Transparència), va avaluar els ajuntaments, consells comarcals i Diputacions de Catalunya. 
La Diputació de Girona va obtenir novament el Segell Infoparticipa per cinquè any 
consecutiu, amb el màxim reconeixement, validant el 100% dels indicadors per segona 
vegada consecutiva.  
 

 
El 10 de maig de 2021, el Vicepresident Primer, Pau Presas 
va recollir el reconeixement en l’acte de lliurament dels 
Segells, que es va celebrar a l’auditori de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
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3.3.3.2 Informe del Síndic de Greuges 
 
El Síndic, en el seu informe anual, fa un bona valoració de la gestió de la transparència de 
la Diputació de Girona, fins i tot fa esment de la Diputació com una de les administracions 
que compleix amb l’obligació d’informar de la persona o unitat responsable de tramitar la 
sol·licitud. L’informe del Síndic recull que s’ha respost el qüestionari tramès per a l’avaluació 
del seu informe anual i també que s’ha donat resposta a la sol·licitud de dret d’accés del 
sol·licitant ocult.  
L’informe personalitzat de la valoració específica de la Diputació fins i tot esmenta que “La 
informació que s’ofereix sobre les resolucions a les sol·licituds d’accés a la informació 
pública és molt complerta”.  
 

 
3.3.3.3 Dyntra  
 
La Diputació de Girona es manté en la novena posició de l’índex dinàmic de transparència 
de Dyntra.  
Dyntra és una organització internacional sense ànim de lucre creada l’any 2019 (segons els 
seus estatut) que té la finalitat de fomentar la transparència, el govern obert i lluitar contra 
la corrupció, entre d’altres.  
La Diputació de Girona està inclosa en l’índex que avalua els governs provincials i insulars. 
El compliment de la Diputació és del 76,2% dels indicadors que estableix aquesta entitat. 
L’avaluació de Dyntra està oberta tot l’any ja que és un índex autoavaluable.  
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3.3.4 Bon Govern 

Una de les tasques encomanades a la Secció de PCBGiT en relació al bon govern de la 
Diputació és la d’assistir a la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts 
Càrrecs.  
 
3.3.4.1 Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs 
 
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, excepte en el cas del Patronat de Turisme de 
la Costa Brava i SUMAR, organismes que per la seva 
naturalesa jurídica privada han d’aplicar les disposicions de responsabilitat del codi penal. 
Aquests 2 ens van instaurar figures de compliance. 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, que 
tots dos ens tenen aprovat. 
 
El codi de conducta de la Diputació de Girona i els ens del seu sector públic compta amb 
un mecanisme de control, en forma de Comissió Informativa de Seguiment del Codi de 
Conducta. La Secció de PCBGiT va donar suport tècnic a la convocatòria d’aquesta 
Comissió, que es va convocar el dia 14 de desembre, a les 12.15h, al Saló de Plens. 
Durant la Comissió Informativa es va presentar l’Informe anual en matèria de Bon Govern, 
dret d’accés a la informació pública i transparència, facilitant les dades següents:   

- Dades generals sobre el codi de conducta 
- Avaluació de la transparència: 

o Infoparticipa 100% dels indicadors  
o Síndic de Greuges. Informe d’avaluació del dret d’accés a la informació 

publica DdGi 
 80% Accessible (millorat després de l’avaluació inicial) 
 100% Eficaç  
 100% Comprensible  
 100% Garantista 
 75% Reutilitzable 
 50 Valoració addicional 

- Dades sobre les Sol·licituds de Dret Accés 2021 
- Millores en la visualització de dades sobre compra pública 
- Registres en funcionament vinculats al codi de conducta 

o Regals per raó de representació institucional  
o Viatges, desplaçaments i allotjaments (d’altres) 
o Invitacions a esdeveniments, celebracions i altres 
o Agendes institucionals  

- Promoció de la difusió del codi 
o Actualització de dades al mapa SITMUN  
o Programació d’1 formació sobre integritat institucional i codis de conducta 

(03/03/2021) 
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3.3.5 Innovació. Comissió d’Innovació de la Diputació de Girona 

L’any 2020 la Diputació de Girona, va crear un 
Comissió d’Innovació amb l’encàrrec 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 troben tècnics de la Secció de PCBGiT. 
Durant el 2021 es va realitzar un inventari exhaustiu dels Serveis obligatoris que ha d’oferir 
la Diputació i es van convocar 4 Taules de treball amb tècnics d’ajuntaments i consells 
comarcals per recollir els reptes de futur que han d’afrontar els ajuntaments. Posteriorment 
caldrà confrontar aquests reptes amb els serveis que presta la Diputació, adaptant-los a la 
realitat i a les necessitats del territori.  
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4 Col·laboració en altres projectes 
 
4.1 Facultat de Dret. Verificació del Grau (CAI) 
 
La facultat de Dret i Polítiques va demanar a la Diputació 
assistir a la reunió de Verificació del Grau el dia 
01/03/2021 per participar en la verificació del bon 
funcionament dels nous graus, que es fa cada 6 anys.  
Igualment, de manera permanent es va fent avaluació per 
anar revisant de manera més constant el funcionament 
dels graus. 
 
4.2 UdG. Campus de Cohesió Social i Compromís social 
 
El Campus Cohesió i Compromís Social de la Universitat de Girona és una plataforma 
relacional que té per objectiu facilitar proactivament la relació entre les empreses i 
institucions de l’àmbit de la cohesió social i la Universitat de Girona.  
Des del Campus han obert espais d’intercanvi i relació per reflexionar sobre temàtiques que 
potencien la cohesió social.  
 
4.2.1.1.1.1 Sessió sobre Laboratoris d’Innovació Ciutadana 
 
Des de la Secció de PCBGiT vam participar en l’espai de debat sobre els Laboratoris 
d’Innovació ciutadana, el 26 de febrer, amb les intervencions centrals de Cecilia Güemes 
(Investigadora i docent al Departament de Ciència Política i Relacions Internacionals de la 
Universitat Autònoma de Madrid) i Laia Sánchez (Responsable del Col·laboratori del Citilab 
Cornellà ) a les quals ens vam poder sumar amb preguntes, reflexions, suggeriments. 
 
4.2.1.1.1.2 Col·laboració en l’elaboració de la Guia de 

Consultes populars  
 
Des de la Secció de PCBGiT vam participar d’una jornada de 
reflexió sobre consultes ciutadanes que va portar a la guia 
pràctica per impulsar consultes ciutadanes al món local. Una 
guia que és el resultat d’un treball col·laboratiu desenvolupat 
dins el Grup de Governança del Campus Cohesió i 
Compromís Social de la Universitat de Girona (espai de 
trobada d’acadèmics, agents institucionals i professionals).  
La guia ha estat publicada el novembre del 2021, pel 
Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat 
de Catalunya, sota la coordinació de la Subdirecció General de 
Participació Ciutadana.  
 
 
  

https://governobert.gencat.cat/web/.content/30_ParticipacioCiutadana/04_Difusio_i_recerca/guies_breus_de_participacio_ciutadana/Guia_consultes_mon_local/guia_impulsar_consultes_mon_local.pdf
https://governobert.gencat.cat/web/.content/30_ParticipacioCiutadana/04_Difusio_i_recerca/guies_breus_de_participacio_ciutadana/Guia_consultes_mon_local/guia_impulsar_consultes_mon_local.pdf
https://governobert.gencat.cat/web/.content/30_ParticipacioCiutadana/04_Difusio_i_recerca/guies_breus_de_participacio_ciutadana/Guia_consultes_mon_local/guia_impulsar_consultes_mon_local.pdf
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5 Resum de les consignacions i execucions 
pressupostàries 

 
5.1.1.1.1.1 Consignacions pressupostàries 2021: crèdits inicials, modificacions i 

crèdits totals 
 

 
 
  
 

5.1.1.1.1.2 Consignacions pressupostàries 2021: 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 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 -13.539,68 0,00 0,00 0,00 22.000,00 8.460,32 26.460,32 18.000,00

223 9240 46200
Ajunts a ajuntaments
Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 150.000,00 190.836,15 0,00 0,00 50.000,00 0,00 140.836,15 340.836,15 200.000,00

223 9240 48100
Ajuts ent. no lucrat.
per formació Part. Ciut. Bon Gov. i T. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00
TOTAL 230.000,00 207.296,47 0,00 0,00 50.000,00 22.000,00 179.296,47 437.296,47 258.000,00

Org. Pro. Eco. Descripció
Crèdits totals

 consignats
Retencions
 de crèdit

Despeses
autoritzades

Disposicions
o

compromisos

Obligacions
reconegudes

Pagaments
 fets

223 9240 22606
Cursos programa
Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 10.000,00 10.000,00 7.239,19 7.239,19 7.239,19 7.239,19

223 9240 22706
Estudis i treballs tècnics
Part. Ciut. Bon Govern i Transp. 26.460,32 0,00 26.047,67 26.047,67 20.303,38 15.906,54

223 9240 46200
Ajunts a ajuntaments
Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 340.836,15 0,00 340.076,46 337.576,46 221.653,02 189.731,02

223 9240 48100
Ajuts ent. no lucrat.
per formació Part. Ciut. Bon Gov. i T. 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 49.695,25 49.695,25
TOTAL 437.296,47 10.000,00 433.363,32 430.863,32 298.890,84 262.572,00
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6 Indicadors del Pla estratègic de subvencions 2021 
 

Subvencions 
per a 

polítiques de 
foment de la 
participació 
ciutadana 

2021 

INDICADORS  Valor a 31/12/2021 Motiu 

Indicadors 
generals 

1.Percentatge de sol·licitants 
respecte destinataris 20,81 % (46/221)  

2.Percentatge de beneficiaris 
respecte sol·licitants 73,91 % (34/46)  

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

26,09 % (12/46) 

No obtenen puntuació 
mínima establerta a les 

bases / Superen la 
puntuació mínima d’acord 

als criteris de valoració 
establerts a les Bases, 

però no hi ha crèdit 
suficient disponible en 

relació a l’ordre dels punts 
obtinguts/No superen 

l’ordre de prelació d’acord 
als criteris de valoració 

establerts a les 
Bases/Projecte amb 
pressupost inferior a 

l’establert a les Bases/ 
Calendarització del 

projecte fora del període 
d’execució establert a les 

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

62,88 % 

 

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

2 renúncies (5,88 %) 
Import total:7.500,00 € 

 

Termini de justificació 31 
octubre 2021 

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

28,26 %  

Termini de justificació 31 
octubre 2021-Pròrroga 
fins 9/01/22 pendent 

incorporació romanents 

Indicadors 
específics 

7.Tipologia de processos 
participatius subvencionats 

• 16 Pressupostos participatius (34,78 %) 
• 4 Definició d’usos i equipaments (8,69 %) 
• 4 Projectes de mobilitat (8,69 %) 
• 3 Consell de Barri/ Poble (6,52 %) 
• 2 Nomenclàtor carrers (4,34 %) 
• 2 projectes de resiliència (4,34 %) 
• 1 Redefinició de la participació (2,17 %) 
• 1 Consell d’Infants i Joves (2,17 %) 
• 1 Implantació ordenança (2,17 %) 

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

31,75 punts 
sobre un màxim de 50 

 

9.Puntuació màxima 
obtinguda pels sol.licitants 

40 punts 
sobre un màxim de 50 

 

Imports 

10.Import total concedit 200.000,00 €  

11.Import màxim concedit 5.000,00 €  

12.Import mínim concedit 2.250,00 €  
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