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Núm. 9936
diPUtAció de GirOnA
sistemes i Tecnologies de la Informació

Edicte d’aprovació de les bases reguladores dels serveis en matèria d’administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona 

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del 15 de novembre de 2016, va aprovar el següent acord:

« El Ple de la Diputació de Girona en data 27 de setembre de 2011 va aprovar les bases específiques i convocatòria per accedir 
als serveis en matèria d’administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona. 

amb posterioritat i amb motiu de donar major claredat i celeritat en la resolució de les peticions i millorar algunes condicions 
dels serveis oferts, s’han introduït unes modificacions en el seu contingut que han comportat un nou redactat de les bases 
esmentades.

Vist el visat de la secretaria General i per tot això, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar proposa a la Comissió que dictamini favorablement i elevi al Ple l’adopció del següent aCORD:

Primer.- aPROVaR les bases reguladores dels serveis en matèria d’administració electrònica als ens locals de la demarcació 
de Girona, del tenor següent:

“ BasEs REGuLaDOREs DELs sERVEIs EN MaTÈRIa D’aDMINIsTRaCIÓ ELECTRÒNICa aLs ENs LOCaLs DE La 
DEMaRCaCIÓ DE GIRONa
Objecte
Aquestes bases tenen com a objecte regular el procediment, condicions i continguts dels serveis que l’Oficina de Suport a 
l’administració Electrònica ofereix als ens locals per donar compliment a les seves obligacions en matèria d’administració 
electrònica, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya.
Els serveis es recolzen en el Pla d’acció eMunicipis, que és el model de desplegament de l’administració electrònica per als 
ajuntaments que ha definit la Diputació de Girona. Aquest model consta de la modalitat bàsica i la modalitat completa. La 
modalitat bàsica permet complir l’essència de l’expedient electrònic, i la modalitat completa afavoreix el ple compliment de 
les lleis esmentades.
Naturalesa i forma de prestació
Els serveis objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, i la seva prestació és lliurement revocable 
en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent. No generen cap dret per a l’obtenció d’altres serveis i no es 
poden al·legar com a precedent. Els serveis es prestaran de manera continuada i no es limiten temporalment.
L’accés a aquests serveis és compatible amb l’obtenció d’altres serveis, subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals.  

Destinataris
Poden sol·licitar els serveis objecte d’aquestes bases:

a) els ajuntaments de la demarcació de Girona;
b) els consells comarcals de la demarcació de Girona;
c) les mancomunitats, o associacions d’ens locals o consorcis públics amb participació d’ens locals.

No hi poden optar:
a) les persones físiques i jurídiques privades adjudicatàries o gestores de serveis públics;
b) La resta d’entitats públiques o privades no definides com a àmbit del servei.

4.Catàleg 
El catàleg de serveis que es posen a disposició dels ens locals és el següent:

a) registre electrònic d’entrada i sortida de documents;
b) gestor d’expedients;
c) creació i manteniment de llocs web;
d) gestió informatitzada del padró d’habitants;
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e) servei de hosting (allotjament de llocs web, dominis i comptes de correu);
f) servei de housing (allotjament de servidors).

La Diputació de Girona podrà oferir altres serveis d’administració electrònica no previstos en el present catàleg però que hi 
estiguin vinculats. Informarà de la possibilitat d’obtenir aquests nous serveis i, si escau, de les condicions i règim d’utilització. 
Excepte indicació expressa en sentit contrari la prestació dels nous serveis es portarà a terme d’acord amb aquestes bases i 
prèvia sol·licitud de l’ens local beneficiari.
Es podrà sol·licitar un o més d’un servei dels enumerats seguidament. El fet d’haver sol·licitat un o més d’un servei d’aquest 
catàleg no impedeix que es pugui fer una altra sol·licitud de servei.
Els serveis d), e) i f) es gestionaran d’acord amb els termes representats en la disposició transitòria única d’aquestes bases. 
Les característiques del serveis a), b), c) i d) són les següents:
4.1. Registre electrònic d’entrada i sortida de documents
Disposa de les funcionalitats de registre electrònic de documents d’un ens local. Permet gestionar els assentaments d’entrada 
i de sortida, així com redirigir-los a altres unitats orgàniques del mateix ens.

Objectiu: Gestionar els assentaments de registre d’entrada i de sortida d’un ens local, tant de manera presencial com 
telemàtica.

El servei inclou:
Per a tots els destinataris:
accés a l’aplicació.
assessorament per a la posada en funcionament.
Manteniment, resolució d’incidències i gestió tècnica del servei.
Suport telefònic i per correu electrònic de manera indefinida.
Formació. Podrà ser centralitzada, telefònicament o presencialment al mateix ens, depenent de les característiques de l’ens 

o de la disponibilitat dels recursos del servei.
NOTa: s’exclou del servei els ajuntaments de més de 20.000 habitants que poden sol·licitar el servei directament al Consorci 
aOC.

III. En cas d’estar rebent aquest servei des d’una etapa anterior a aquestes bases, la prestació d’aquest servei estarà 
condicionada als recursos de la Diputació de Girona i que la seva prestació no pugui afectar la garantia del servei als 
ajuntaments que formin part del Pla d’acció eMunicipis.

4.2. Programa gestor d’expedients
El gestor d’expedients permet la gestió dels expedients de l’ens facilitant les tasques de control i gestió dels expedients i 
incorporant integracions amb altres eines d’administració electrònica. Facilita la realització de tasques com la gestió dels 
òrgans col·legiats, la signatura electrònica o les notificacions electròniques, entre d’altres.

I. Objectiu: Gestionar la informació generada per un expedient i facilitar cada un dels tràmits i tasques que s’han d’efectuar 
per a la seva resolució tot facilitant-ne la seva gestió digital.

II. El servei inclou:
Per als ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants:
1. Implantació del mètode e-sET.
2. accés a l’aplicació (modalitat bàsica i completa) a través d’Internet. L’aplicació romandrà instal·lada a la Diputació 

de Girona i no tindrà cap cost per a l’ens sol·licitant. 
3. Configuració de l’entorn de l’ajuntament d’acord amb un model definit per la Diputació de Girona.
4. assessorament i formació per a la posada en funcionament.
5. Manteniment, resolució d’incidències i gestió tècnica del servei.
6. Suport telefònic i per correu electrònic de manera indefinida.
7. suport presencial durant el procés de posada en funcionament i una sessió anual per revisar el funcionament o fer-hi 

noves implantacions.
Per als ajuntaments de municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants:
1. accés a l’aplicació (modalitat bàsica) a través d’Internet. L’aplicació romandrà instal·lada a la Diputació de Girona i 

no tindrà cap cost per a l’ens sol·licitant. 
2. Configuració de l’entorn de l’ajuntament d’acord amb un model definit per la Diputació de Girona.
3. assessorament i formació per a la posada en funcionament.
4. Manteniment, resolució d’incidències i gestió tècnica del servei.
5. suport telefònic i per correu electrònic mentre es faci ús només de la modalitat bàsica.

III. Els ajuntaments que havien sol·licitat el servei en l’etapa anterior a aquestes bases podran disposar del servei mentre 
tinguin la configuració proposada per la Diputació de Girona, un accés remot habilitat (en cas d’instal·lació pròpia) i 
sempre que la disponibilitat del servei ho permeti i no afecti la qualitat del servei de la resta d’ajuntaments.

IV. Els destinataris de l’apartat b i c de la base tercera podran utilitzar – si així és fixa en la convocatòria d’aquestes bases - el 
sistemes d’administració electrònica que la Diputació ofereix als ajuntaments. Les condicions, el cost que els representarà 

Administració Local Diputació



Pàg. 20Núm. 225 – 24 de novembre de 2016

i el nivell de servei  també és  fixaran en la convocatòria d’aquestes bases en funció de la disponibilitat pressupostaria i 
la capacitat de l’Oficina de Suport als ajuntaments en temes TIC.

V. Els ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants  que vulguin utilitzar el sistemes d’administració electrònica 
que la Diputació ofereix disposaran de la modalitat bàsica  de la mateixa manera que els de menys de 5.000 mil habitants.  
Els nivells de servei associats i el cost que els representarà el pas a la modalitat completa es fixaran a la convocatòria 
d’aquestes bases. En aquesta convocatòria és tindrà en compte una proporcionalitat amb el nombre d’habitants, tenint 
més ajudes i nivell de servei els ajuntaments amb menys habitants.  alhora  el salt entre els nivells de suport als 
ajuntaments de menys de cinc mil habitants i els de més és farà de la manera més  suau possible.

VI. Els ajuntaments de menys de 5.000 habitants que vulguin optar per disposar del model complet però que vulguin 
avançar més ràpidament en el procés d’implantació, podran contractar e-sET al Consorci aOC o a l’empresa proveïdora 
que considerin. També podran contractar la implantació de l’eina de gestió d’expedients a l’empresa proveïdora. En 
cas que realitzin aquestes contractacions, i les implantacions es facin coordinades amb la Diputació de Girona, els 
ajuntaments tindran dret a disposar dels serveis de manteniment i suport de l’aplicació a través de la Diputació de 
Girona.

VII. Implantació del mètode e-sET:
1. La Diputació de Girona oferirà gradualment implantacions d’e-SET en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 

habitants. Per a seleccionar els ajuntaments s’utilitzaran criteris que permetin obtenir una possibilitat major d’èxits: 
Grau de compromís, model de funcionament actual, infrastructura informàtica, etc. Per a detectar aquests factors es 
podran podran fer anàlisis presencials als ajuntaments, es podran convocar entrevistes amb els responsables dels 
projectes i es podran utilitzar dades que la Diputació ja disposa de l’ajuntament.

2. Els ajuntaments de municipis de menys de 5.000 habitants  que contractin la implantació del servei e-sET al Consorci 
aOC tindran prioritat en el moment d’implantació de l’eina d’expedients.

3. Els ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants hauran de contractar e-sET directament al Consorci aOC o 
a l’empresa proveïdora que considerin oportuna.

VIII. Obligacions particulars del beneficiari:
1. La implantació d’e-sET prèvia és requisit imprescindible per als ajuntaments que vulguin disposar de l’aplicació en 

modalitat completa. 
2. abans d’iniciar el procés d’implantació es revisarà que l’ajuntament compleixi amb la llista de requeriments establerta 

en aquell moment. El compliment d’aquests requeriments ha de poder garantir que no es produeixin interferències 
per complir amb la programació establerta. 

3. Es demanarà la designació, per part de l’ajuntament, d’un responsable del projecte, que assumirà les tasques 
d’interlocutor entre la Diputació de Girona i tot el personal de l’organització. 

4. una vegada assolida la llista de requeriments, es proposarà un calendari d’implantació. s’acordarà la data d’inici, i a 
partir de llavors caldrà assumir el calendari que es proposi. La data d’inici i el calendari acordats hauran de preveure 
vacances, permisos, coincidències amb esdeveniments programables.

5. També es definiran uns indicadors d’ús de les eines, tant de la Diputació de Girona com del Consorci AOC. 
L’ajuntament haurà de facilitar i col·laborar en l’obtenció d’aquests indicadors.

6. Durant i després del procés d’implantació se cedeix el dret de difusió de resultats i usos de l’aplicació a la Diputació 
de Girona i aquesta podrà donar publicitat a aquestes dades de la manera que consideri més oportuna.

4.3. Creació i manteniment de llocs web
Desenvolupament, manteniment tècnic i assessorament en l’elaboració de continguts del web públic de l’ajuntament.

I. Objectiu: Habilitar el portal web de l’ajuntament que permeti lliurar al ciutadà la informació institucional de l’ajuntament 
i servei de punt centralitzat d’accés als serveis telemàtics del municipi: seu electrònica, portal de transparència, etc.

II. El servei inclou:
 Per als ajuntaments de fins a 5.000 habitants:

1. Allotjament del servei web.
2. Disseny i suport en l’elaboració de continguts del web.
3. assessorament per a la posada en funcionament. 
4. Manteniment, resolució d’incidències i gestió tècnica del servei.
5. Suport telefònic i per correu electrònic de manera indefinida.
6. Formació. Podrà ser centralitzada, telefònicament o presencialment al mateix ens, depenent de les característiques de 

l’ens o de la disponibilitat dels recursos del servei.
III. Fonaments de dret:

a més de les lleis 39/2015 i 40/2015 com a la resta de serveis, en aquest servei també afecten les següents lleis:
1. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
2. Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
3. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
4. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Administració Local Diputació



Pàg. 21Núm. 225 – 24 de novembre de 2016

5. Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
IV. El servei no exonera l’ajuntament de les seves responsabilitats en el compliment legal dels continguts presents al web 

ni en la regulació que correspongui envers la legislació vigent. 
V. El servei no inclou el desenvolupament, la posada en marxa, l’assessorament o qualsevol altre tipus de servei que 

l’ajuntament hagi d’oferir mitjançant el seu portal web (registre telemàtic, portal de transparència, tràmits electrònics, 
perfil de contractant, etc.). 

VI. Queden exclosos del servei els ajuntaments de més de 5.000 habitants i els destinataris dels apartats b) i c) de la base 3. 
Destinataris.

VII. La Diputació de Girona ofereix un model d’avís legal que ha de constar als webs, però és responsabilitat de l’ajuntament 
revisar-lo i validar-lo d’acord amb l’ús que faci del web i la informació que hi publiqui.

VIII. La Diputació de Girona pot incorporar contingut al web sense prèvia autorització de l’ajuntament. La Diputació de 
Girona informarà l’ajuntament d’aquest fet i el mateix ajuntament serà qui actuarà si considera que el contingut no és 
apropiat o interessant. El contingut que s’incorpori per part de la Diputació de Girona serà per fomentar l’ús del web, 
promocionar el municipi o per al compliment de la legislació vigent.

IX. És responsabilitat de l’ajuntament disposar de les autoritzacions dels autors i propietaris dels drets d’explotació dels 
continguts, imatges i/o documents presents al lloc web. Aquesta obligació serà igualment aplicable fins i tot amb la 
informació i documentació lliurada per la Diputació de Girona com a part del servei de suport a l’elaboració dels 
continguts.

5.   abast del servei prestat
Les aplicacions destinades a la prestació dels serveis estaran instal·lades en els servidors de la Diputació de Girona, i l’ens 
sol·licitant hi tindrà accés a través d’una adreça web i prèvia identificació dels usuaris autoritzats.
La Diputació de Girona tindrà a càrrec seu i durà a terme les activitats següents:

a) manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària;
b) manteniment dels servidors HTTPs, HTTP i DNs necessaris;
c) servei de tallafoc (firewall) entre el centre de càlcul i la xarxa externa;
d) manteniment del programari de desenvolupament propi;
e) adquisició i manteniment de la llicència del programari extern;
f) manteniment i evolució del programari de desenvolupament extern;
g) suport funcional i tècnic en el moment de la posada en funcionament de l’aplicació;
h) còpies de seguretat garantides de la informació emmagatzemada.

La Diputació de Girona podrà efectuar totes les actuacions necessàries per optimitzar els recursos destinats a la prestació 
dels serveis i millorar-ne l’eficiència, així com per donar compliment als principis de seguretat, de legalitat, de simplificació 
administrativa i d’altres exigits per la normativa vigent. Amb aquesta finalitat podrà efectuar les operacions tècniques que 
es requereixin, inclosa la connexió entre els recursos oferts per la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms. 
S’informarà l’ens local beneficiari del servei quan aquestes operacions siguin rellevants o guardin relació amb algun aspecte 
substancial d’aquest servei.
En cap cas la Diputació de Girona es responsabilitzarà del contingut de la informació emmagatzemada en les aplicacions dels 
serveis prestats.
6.  sol·licituds

La sol·licitud d’obtenció d’un o més d’un servei es presentarà de manera individualitzada. Les sol·licituds es poden formalitzar 
en qualsevol període de l’any, mitjançant el model normalitzat que estarà disponible al web de la Diputació de Girona (www.
ddgi.cat), a l’apartat de subvencions (www.ddgi.cat/municipis/subvencions).
La sol·licitud se signarà electrònicament, mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la 
plataforma PsIs del Consorci aOC.
7.  Instrucció de l’expedient
Correspon al servei de sistemes i Tecnologies de la Informació instruir el procediment. El president de la Diputació de Girona 
resoldrà el procediment per a l’atorgament del servei mitjançant decret de Presidència i és competent per resoldre qualsevol 
eventualitat no regulada expressament per aquestes bases. L’incompliment dels requisits de presentació de les sol·licituds en 
els termes i en la forma que es detallen en aquestes bases suposarà la no-admissió de la sol·licitud. 
8.  acceptació
Per a l’efectivitat del servei, cal que el beneficiari accepti, sense reserves, el servei i les condicions amb les quals s’ha concedit. 
A aquest efecte, la signatura del justificant de recepció de la comunicació de concessió del servei és suficient, sempre que el 
beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes. La no-acceptació comporta la revocació del servei.
9.  Obligacions generals del beneficiari
La signatura del justificant de recepció de la comunicació de concessió del servei comportarà l’acceptació del contingut 
d’aquestes bases per part de l’ens local que assumirà les obligacions següents:

a) Adquirir el compromís d’utilitzar els serveis prestats seguint les instruccions marcades per l’Oficina de Suport a 
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l’Administració Electrònica. Aquest compromís s’ha de confirmar mitjançant l’aprovació, a través del Ple, del Pla de 
Transformació Digital de l’ajuntament segons el model facilitat.

b)  Garantir que l’ús que es faci dels serveis prestats compleixi la legalitat vigent.
c) No instal·lar virus, programes espia ni cap programari que tingui per objectiu espiar el trànsit de la xarxa o manipular 

ordinadors aliens.
d) Destinar els recursos objecte d’aquestes bases i prestats per la Diputació a les tasques pròpies de l’ens.
e) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida respecte a l’activitat per a la qual es 

concedeix el servei, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

f) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida en tasques de control de qualitat, 
rendibilitat i ús del servei que porti a terme la Diputació de Girona o les empreses contractades a aquest efecte.

g  L’ens és el responsable de la informació emmagatzemada en l’aplicació, en els sistemes o que sigui objecte de tractament.
h) Incloure, en la documentació i en els mitjans de difusió que es derivin del servei ofert, el logotip de la Diputació de 

Girona i indicar que s’ha efectuat amb la seva col·laboració.
i) actualitzar el contingut de l’aplicació utilitzant els canals telemàtics que la Diputació de Girona posi a la seva disposició.
j Adquirir els certificats digitals (IdCAT, DNIe...) necessaris que la Diputació de Girona requereixi als usuaris del servei.
k) adquirir l’equipament necessari per a l’ús estàndard d’aplicacions com pot ser un navegador d’Internet o una connexió 

de banda ampla.
10.  Modificació i nul·litat
Així mateix, correspon al president de la Diputació la revisió del servei concedit i la modificació de la concessió en cas 
d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió del servei. Es podrà procedir a l’anul·lació del 
servei concedit, amb l’obligació de renunciar-hi en el moment de la notificació, si escau, en els supòsits següents:

a) Obtenció del servei falsejant les condicions exigides per rebre’l o ocultant aquelles que l’haurien impedit.
b) Incompliment total o parcial per la persona beneficiària de l’objectiu o del projecte que fonamenten la concessió.
c) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control esmentades en la base 9 d) i 9 e), 

així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’aquest fet es 
derivi la impossibilitat de verificar la utilització del servei rebut, el compliment de l’objectiu o la realitat i la regularitat 
del servei concedit.

d) Incompliment del calendari i de l’assoliment d’objectius marcats en aquest sense que la causa es consideri justificada o 
sigui de força major.

e) Incompliment de les obligacions restants previstes en aquestes bases.
11. Renúncia
L’ens local beneficiari podrà renunciar al servei o serveis comunicant-ho a la Diputació de Girona en el moment en què vol 
deixar de rebre el servei.
12. Protecció de dades
La prestació del servei i l’allotjament o el tractament de dades de caràcter personal per part de la Diputació s’efectuarà en 
qualitat d’encarregat del tractament, d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. Els ens locals beneficiaris seguiran essent responsables dels fitxers i els correspondrà 
l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades a l’esmentada norma i en el seu Reglament de 
desenvolupament. El tractament de dades es portarà en els termes i en les condicions següents:

a) La Diputació de Girona aplicarà les mesures de seguretat corresponents a cada fitxer d’acord amb el contingut del seu 
document de seguretat.

b) Les dades personals es destinaran únicament a les finalitats pròpies del servei i únicament les comunicarà a tercers per 
al compliment de les obligacions assumides o en compliment de la Llei.

c) La Diputació de Girona es compromet a mantenir el secret professional respecte de les dades personals i informació 
objecte de tractament, mantenint absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb 
ocasió del compliment dels serveis prestats. Les obligacions de confidencialitat establertes tindran una durada 
indefinida i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre els ens 
locals beneficiaris i la Diputació de Girona.

d) La Diputació de Girona informarà el seu personal i col·laboradors de les obligacions establertes en les presents bases, 
així com de les obligacions relatives al tractament de les dades de caràcter personal.

e) La Diputació com a empresa encarregada del tractament, es compromet a l’observança de les mesures de seguretat 
d’índole tècnica i organitzativa corresponents al tractament de les dades personals a les quals té accés, d’acord amb el 
nivell de protecció que correspongui, establert en el Reglament de mesures de seguretat de fitxers automatitzats, Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, o en qualsevol altra norma que el substitueixi o modifiqui.

f) La Diputació de Girona donarà d’alta el personal dels ens locals usuari del servei o serveis a indicació de l’ens local 
beneficiari i establirà les mesures tècniques, els criteris d’identificació i els protocols a seguir per obtenir-hi accés. Les 
dades d’aquest personal s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de la Diputació de Girona amb la finalitat de gestionar 
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els serveis que lliura la Diputació. Aquest personal dels ens podrà adreçar-se a l’Oficina de Suport a l’Administració per 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament o cancel·lació de les seves dades.

g) En el cas que la Diputació de Girona, com a encarregada del tractament, destinés les dades a finalitats diferents de les 
estipulades, les comuniqués o utilitzés incomplint les instruccions fixades, serà considerada també responsable del 
tractament, i hauria de respondre de les infraccions en què hagués incorregut.

h) Amb la finalització del servei la Diputació de Girona seguirà les indicacions de l’ens local sobre custòdia i conservació 
o destrucció de les dades objecte de tractament.

i) La Diputació de Girona no atendrà les sol·licituds d’exercici dels drets per part dels interessats o afectats que siguin 
tractats o figurin a fitxers responsabilitat dels ens locals. Si li arribessin sol·licituds en aquest sentit, informarà de la 
possibilitat d’exercir-los davant l’ens local responsable del fitxer en la mesura del possible en un termini màxim de dos 
dies.

j) La Diputació de Girona podrà contractar serveis de suport, per a la realització de les obligacions que assumirà, amb 
empreses especialitzades en aquests serveis. Prèviament signarà amb aquestes empreses un document que estableixi 
les mesures a adoptar i la resta de condicions necessàries per garantir la confidencialitat i disponibilitat de les dades.

13. Coordinació amb el Consorci d’administració Oberta de Catalunya (aOC)
Amb l’obtenció de cada servei, l’ens local beneficiari autoritzarà la Diputació de Girona a comunicar al Consorci AOC la 
necessitat de realitzar accions per fer operatiu l’enllaç entre serveis de la Diputació i del Consorci. La Diputació de Girona 
podrà comunicar al Consorci AOC les altes i modificacions de tràmits, funcions, recursos o serveis, amb la finalitat de fer 
possible els serveis que ha d’obtenir l’ens local i sense que es requereixi la seva autorització expressa. 
L’ajuntament autoritza la Diputació de Girona a realitzar qualsevol acció en els serveis del Consorci aOC que representi una 
evolució del mateix servei.
De la mateixa manera, l’ajuntament autoritza la Diputació de Girona a fer ús de certificats en nom de la Diputació de Girona 
per garantir l’enllaç entre els serveis del Consorci aOC i de la mateixa Diputació de Girona.
14. Finançament
Es finançaran amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Girona el conjunt d’activitats necessàries per a la prestació dels 
serveis inclosos en aquestes bases. 
15. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Junta de Govern de la Diputació de Girona.
16. Informació
L’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica facilitarà assessorament i orientació als governs locals que ho sol·licitin. El 
text de les bases i el model de sol·licitud normalitzat s’exposaran al lloc web de la Diputació de Girona.
Igualment informarà de qualsevol canvi d’aquestes bases o del servei pels canals habituals de comunicació entre l’Oficina i el 
servei. En cas de modificació de les bases serà suficient la publicació al BOPG de les noves bases.
17. Inici de la prestació del servei
Els ens locals podran fer ús dels serveis sol·licitats immediatament després de la signatura del justificant de recepció de la 
comunicació de concessió.
En qualsevol cas, la prestació es condicionarà a la disponibilitat de l’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica, de manera 
que quan la concurrència de peticions sobrepassi la capacitat de l’Oficina, es donarà prioritat a l’atenció de les demandes 
trameses pels ajuntaments que mostrin un major interès en primer terme i de menor a major nombre d’habitants en segon.
18. Vigència
Aquestes bases seran vigents mentre no es modifiquin o es deroguin. La vigència de la prestació del servei o serveis és per un 
període inicial de 3 anys renovable automàticament en cas de silenci de totes les parts implicades, per a períodes successius 
de la mateixa durada mentre l’ens local no comuniqui la seva voluntat de renunciar-hi d’acord amb la base onzena. així 
mateix, la Diputació podrà posar fi a la prestació del servei amb un preavís de sis mesos, assumint l’obligació de donar suport 
i assistència per tal que la pèrdua del servei no vagi en detriment del servei públic.
Disposició addicional primera
En qualsevol cas, la Junta de Govern de la Diputació de Girona pot acordar, en tot moment, la resolució de la present 
convocatòria i l’aprovació d’altres, amb subjecció a les presents bases, en funció de la concurrència dels motius o de les 
circumstàncies que en el futur, poguessin donar lloc als esmentats acords.
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l’article 17-3-b) de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Disposició addicional segona
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les bases o, una vegada aprovades 
definitivament, s’hi interposi recurs, el president de la Diputació de Girona serà l’òrgan competent per resoldre-ho, així com 
per resoldre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.
Disposició transitòria
Els serveis c), d), e) i f) del catàleg anunciat a la base quarta, que en l’actualitat es regulen mitjançant conveni, s’incorporaran 
com a serveis al catàleg en la mesura que se’n produeixi la resolució per mutu acord de les parts.
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Disposició derogatòria
L’acceptació dels serveis regulats per aquestes bases deixarà sense efecte qualsevol altre pacte, conveni o acord entre la 
Diputació de Girona i l’ens local beneficiari en tot allò que s’oposi al seu contingut. “ 

Quart.-DEROGAR  les “bases específiques per accedir als serveis en matèria d’administració electrònica als ens locals de la 
demarcació de Girona”, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 27 de setembre de 2011. En qualsevol 
cas es manté la vigència de les peticions trameses i aprovades, les quals, quedaran automàticament sotmeses al contingut de 
les noves bases.

Cinquè.-GaRaNTIR els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació mitjançant 
la inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis de la corporació, BOP i DOGC, i la web corporativa.

sisè.- FaCuLTaR àmpliament el president de la corporació per a l’execució dels presents acords i, en especial per ordenar la 
publicació íntegra de les bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu. »

Girona, 22 de novembre de 2016 

Pere Vila i Fulcarà 
President  


