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1. Introducció i consideracions generals 
 
El Servei de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana és la nova 
nomenclatura que l’antic Servei de Participació Ciutadana ha adoptat en el transcurs de 
l’any 2016. En concret, des del 23 de novembre mitjançant el decret de Presidència de 
la Diputació de Girona. Aquest canvi en la nomenclatura del centre gestor s’ha produït 
a fi de poder representar i visualitzar millor l’assumpció progressiva de tasques 
relacionades amb la transparència i el bon vovern que des del 2013 havia començat a 
assumir. Inicialment, el Servei de Participació Ciutadana va començar a assumir tasques 
relatives al compliment de les obligacions i disposicions en matèria de transparència 
que anaven proliferant i ha sigut durant el transcurs del 2016 quan s’han començat a 
assumir també tasques relatives al bon govern degut a l’estreta relació que guarden 
transparència-participació-bon govern.  
 

 
 
Figura 1: Canvis en la nomenclatura del centre gestor i nova classificació de temàtiques i àmbits de treball.  

 

En relació als recursos humans, en el transcurs d’aquest 2016 hi ha hagut un conjunt de 
canvis que han permès consolidar el centre gestor. Per una banda, el centre gestor 
segueix comptant amb un perfil tècnic amb funcions de cap del centre gestor (Anna 
Brunsó). També es compta amb un perfil d’auxiliar administratiu (Carmen Perxés) que 
passa a dedicar-se de forma exclusiva al suport administratiu del centre. A més a més, 
des de l’octubre de 2016, s’ha incorporat un nou perfil tècnic en transparència i 
administració electrònica (Pol Puigdomènech). També s’ha comptat amb el suport d’un 
estudiant universitari, mitjançant un conveni de cooperació educativa amb la 
Universitat de Girona, durant els mesos de gener a juliol (Pol Puigdomènech) i un altre 
des del mes d’octubre fins a final d’any (Sergi Urzay). 
 
En les tasques del dia a dia, el centre gestor ha treballat en coordinació amb l’Oficina 
de Difusió i l’Oficina de suport a l’Administració Electrònica i Sistemes i Tecnologies.  
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Ciutadana 

• Assessorament en 
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• Assessorament en 
transparència, bon 
govern i participació 
ciutadana 
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• Suport econòmic  
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El treball en l’àmbit de la transparència interna i l’administració electrònica a la 
Diputació ha obligat també a intensificar el treball coordinat amb Secretaria General, 
Recursos Humans, Contractació, Intervenció i d’altres àrees.  
 
A nivell polític no s’han produït canvis ja que el diputat de l’Àrea de Cooperació 
Municipal continua essent el Sr. Fermí Santamaria, Vicepresident de la Diputació, a qui 
se li deleguen les responsabilitats d’aquest centre gestor i treballa en coordinació amb 
Presidència pels temes de transparència.  

2. Marc normatiu  
 

 El marc jurídic de Participació Ciutadana és:  
o Constitució Espanyola (art. 23.1) 
o Estatut d'Autonomia de Catalunya (art. 29.1) 
o Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (art. 

18.1) 
o Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovada com a Text Refós pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril  
o Declaració Universal dels Drets Humans (art. 21) 
o Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics (art. 25) 
o Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no 

referendàries i d'altres formes de participació ciutadana (Títol III)  
 

 El marc jurídic d’administració electrònica és: 
o Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 
o Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic 
o Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i procediment de les 

administracions públiques de Catalunya 

 El marc jurídic de transparència i bon govern és: 
o Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern espanyola 
o Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern de Catalunya.  
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3. Objectius del servei de bon govern, transparència i participació 
ciutadana 

 
El servei de bon govern, transparència i participació ciutadana té els següents 
objectius: 
 
Donar assistència i cooperació als ens locals de la demarcació de Girona: 
 Potenciar la participació ciutadana a les comarques gironines 
 Col·laborar en la millora de la transparència als ens locals de la demarcació de 

Girona 
 Col·laborar en la millora del bon govern als ens locals de la demarcació de Girona 
 Donar suport i assessorament als ajuntaments i tot el sector públic local de les 

comarques gironines en matèria de transparència, participació ciutadana i bon 
govern 

 Oferir formació en transparència, participació ciutadana i bon govern 
 
Millorar la transparència i la implantació de l’administració electrònica de la 
Diputació de Girona i els seus organismes autònoms i ens dependents i vinculats: 
 Donar compliment a les obligacions legals de Transparència i accés a la informació 

pública i administració electrònica de la Diputació de Girona i els seus organismes 
autònoms, ens dependents i vinculats 

 Implantar l’administració electrònica a la Diputació de Girona i els seus organismes 
autònoms, ens dependents i vinculats 

 Implantar el bon govern a la Diputació de Girona 
 
 
Treballar en xarxa i de forma coordinada amb d’altres administracions: 
 Establir mecanismes de coordinació i treball en xarxa entre els municipis, reforçar 

les xarxes de treball conjunt i d’intercanvi d’experiències entre els municipis 
gironins, en bon govern, en transparència i participació ciutadana. 

 Recollir informació sobre legislació i sistemes de gestió per a l’aplicació de la llei de 
transparència  

 Establir mecanismes de coordinació amb altres entitats i administracions sobre 
Transparència 
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4. Àmbits de treball del centre gestor de bon govern, 
transparència i participació ciutadana 

 
El centre gestor de bon govern, transparència i participació ciutadana centra tota la 
seva activitat en tres grans àmbits de treball que s’interrelacionen entre ells: 
 
 

 
 
Figura 2: Representació dels tres àmbits de treball del centre gestor de bon govern, transparència i 
participació ciutadana.  

 

4.1.  Àmbit de treball supramunicipal – coordinació 
interadministrativa: 

 
En l’àmbit supramunicipal el centre gestor de bon govern, transparència i participació 
ciutadana treballa de forma coordinada amb d’altres ens supramunicipals amb la 
finalitat de generar informació, criteris d’interpretació, materials, guies i formacions en 
els àmbits del bon govern, la transparència, la participació ciutadana i l’administració 
electrònica.  
Mitjançant aquesta coordinació amb d’altres administracions públiques 
supramunicipals de Catalunya la Diputació de Girona obté, participa i col·labora de la 
creació i obtenció de coneixement específic en tots aquests àmbits cosa que li permet, 
posteriorment, posar-lo en coneixement i utilitzar-lo en els àmbits de treball extern i 
intern. És a dir, tota aquesta informació i coneixement generat i obtingut permet 
realitzar: 

 Assistència i cooperació als ajuntaments i ens locals de la demarcació de 

Girona i tot el seu sector públic garantint-los el compliment d’uns requisits i 

estàndards comuns establerts a tot el territori català.  

Àmbit supramunicipal: 
coordinació 

interadministrativa 

Àmbit de treball extern: 

Suport,cooperació i 
formació als ajuntaments  

Àmbit de treball intern: 

Transparència i e-
administració DdGi 
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 Implantació de la transparència i l’administració electrònica a la Diputació de 

Girona i els seus organismes autònoms, ens dependents i vinculats. 

Per altra banda, els dubtes i experiències pràctiques diàries que s’obtenen d’aquestes 
tasques de suport i cooperació al món local gironí i la implantació de la transparència i 
administració electrònica de la Diputació s’utilitza a la vegada en aquests espais de 
treball de coordinació supramunicipal com a informació de primera mà per seguir 
treballant en aquests grups de treball de coordinació supramunicipal.  
 

 
Figura 3: Representació del flux d’informació i coneixement producte del treball de coordinació del centre 
gestor de bon govern, transparència i participació ciutadana a nivell supramunicipal.  
 

4.1.1. Xarxa de Governs transparents  
 
El treball de coordinació mostrat a la figura 3 es materialitza a través de la Xarxa de 
governs transparents i del conjunt de grups de treball i comissions tècniques que s’han 
creat per treballar els diferents àmbits relatius a la transparència, el bon govern, 
l’administració electrònica i la participació ciutadana.  
Aquesta xarxa de governs transparents emana directament del Conveni marc, que es va 
signar a Barcelona, en data 2 de juny de 2015, amb l’objecte d’establir un marc 
permanent i estable de coordinació, col·laboració i intercanvi d’informació, per al 

Generació d'eines, 
materials, criteris 

interpretatius i 
formació  
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locals de la 
demarcació de 

Girona i la propia 
Diputació de Girona 

De les experiències 
obtingudes al 

territori se 
n'extreuen dades, 
informació i nous 

problemes i 
casuístiques 

Es processa la 
informació 
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territori i s'obté el 

feedback 

Treball de 
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desplegament i l’aplicació de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (d’ara en endavant LTCat) 
 
Aquest treball coordinat agrupa el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència, el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya, per col·laborar en matèria de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. S’han sumat als grups de treball el Consorci Localret i 
el CSITAL (col·legi de secretaris, interventors i secretaris d’Administració local) i a finals 
d’any també s’hi han incorporat AMB (àrea metropolitana de Barcelona) i 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 

 
Figura 4:  Representació dels grups de treball que es desenvolupen en el marc de la xarxa de governs transparents en 
la que participa la Diputació de Girona.  

 

4.1.1.1. Grups i comissions de treball de la Xarxa de Governs 
Transparents: 

 
Durant el transcurs del 2016 el centre gestor de bon govern, transparència i 
participació ciutadana ha estat present en els següents grups de treball que formen 
part de la xarxa: 
 

Xarxa de 
governs 

transparents 

Comissió de 
Participació i 
Transparència 

 

Grup de 
treball de 
Codi Ètic 

Grup de 
treball de 

Registrede 
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d'Interès 

Grup de 
treball de 
Formació 

Grup de 
treball 

d'elaboració 
de documents 
normalitzats 

Comissió TIC 
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Comissió de participació i transparència 
Coordinat  per:  Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència -  Gencat 
Nombre de reunions a les que s’ha assistit:  5 
Activitats desenvolupades: 
 
Aquest grup es va constituir per donar resposta als ítems de la LTCat que fan referència 
a la participació ciutadana, dins l’apartat de bon govern de la Llei i que tenen un 
apartat preparat per omplir ítems als Portals de transparència. 
Inicialment estava coordinat per Localret però es va modificar la coordinació per 
facilitar la participació de les 4 diputacions, ja que no totes són sòcies d’aquest 
Consorci.  
Es va buscar un sistema de treball col·laboratiu ja que no existia cap coordinació prèvia 
en matèria de participació, i perquè només dues diputacions presten serveis de 
participació ciutadana. En aquest grup s’analitzen eines per tal d’oferir-les als ens locals 
per facilitar la participació: guies, recull de documentació i legislació, coordinació de la 
formació. En el marc d’aquest grup de treball s’ha començat a plantejar també  l’anàlisi 
d’eines tecnològiques per als ens locals per donar suport als processos participatius en 
un futur.  
 
Grup de treball de codi ètic 
Coordinat  per: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència - Gencat 
Nombre de reunions a les que s’ha assistit: 4 
Activitats desenvolupades: 
 
Aquest grup de treball ha elaborat un model de Codi ètic per al món local i una guia 
d’aplicació d’aquest codi. També s’ha fet un recull de models de documents per facilitar 
que cada ens pugui registrar els regals protocol·laris, els viatges i les invitacions que 
rebin, d’acord amb el codi ètic proposat. 
 
 
Grup de treball de registre de grups d’interès 
Coordinat  per: Departament de Justícia – Gencat  
Nombre de reunions a les que s’ha assistit:  1 
Activitats desenvolupades: 
 
La LTCat plantejava inicialment que cada ens local tingués el seu propi registre de grups 
d’interès. Durant tot el 2016 s’ha treballat per trobar una solució que realment fos 
aplicable al món local (especialment per als ens més petits).  
Aquest grup de treball ha estat coordinat pel Departament de Justícia que és qui ha 
treballat en diferents propostes per a l’adaptació al compliment de la LTCat. La resta de 
membres del grup de treball hem desenvolupat tasques consultives.  
 
Grup de treball de formació 
Coordinat  per: Escola d’Administració Pública de Catalunya - Gencat 
Nombre de reunions a les que s’ha assistit: 1 
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Activitats desenvolupades: 
 
El grup de treball de formació es va constituir per coordinar tota la formació en l’àmbit 
de la transparència al món local durant el 2016. L’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya va programar les primeres sessions de formació a Barcelona i les 4 
diputacions es van encarregar de la resta de sessions de formació que es van impartir a 
cada comarca i a les capitals de província. 
Es van coordinar dates i continguts per assegurar que s’impartissin els mateixos 
continguts a tot el territori català. Els continguts van fer referència a l’eina tecnològica 
Portal Seu-E 2.01 . Aquestes formacions van ser en format taller i es van dissenyar amb 
l’objectiu de donar eines pràctiques i teòriques sobre l’edició dels portals de 
transparència i les interpretacions jurídiques dels preceptes de la LTCat que s’hi 
mostren en forma d’indicadors.2 
 
Grup de treball d’elaboració de documents normalitzats 
Coordinat  per: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge - 
Gencat 
Nombre de reunions a les que s’ha assistit: 13 
Activitats desenvolupades: 
 
Des del departament de Governació i relacions institucionals, es treballa conjuntament 

amb la resta de membres de la Xarxa de Governs Transparents  en propostes i anàlisi 

de documents normalitzats sobre els indicadors o ítems de publicitat activa dels 

Portals Seu-E 2.0 del Consorci AOC. S’ha elaborat una fitxa explicativa de la 

interpretació jurídica de cada una de les obligacions de transparència (sistematitzades 

en ítems) del portal de transparència. També s’han elaborat documents interpretatius 

sobre protecció de dades de caràcter personal i s’ha treballat per encaixar els requisits 

de la llei a la normativa local. 

Aquest grup de treball inicialment era el més actiu del tots els grups de treball. Es va 

reunir quinzenalment la primera meitat de l’any, però durant la segona meitat de l’any 

el grup està essent reorganitzat per canvis en el seu lideratge i coordinació.   

 
Comissió TIC 
Coordinat  per: Consorci Administració Oberta de Catalunya AOC - Gencat 
Nombre de reunions a les que s’ha assistit: 6 
 
 

                                                 
1 Una solució tecnològica gratuïta per facilitar el compliment de la LTCat al conjunt del món local català 
desenvolupada pel Consorci AOC durant l’any 2015-2016. Aquesta eina incorpora una sistematització de 
les obligacions de transparència de la LTCat en forma d’indicadors (o ítems) i incorpora també certs 
conjunts de dades de forma automàtica que permeten que els ens que la sol·liciten no hagin de 
carregar certes informacions.  
2
La solució tecnològica Portal Seu-E 2.0 del Consorci AOC incorpora les obligacions de transparència 

establertes per la LTCat en forma d’indicadors (o ítems) per facilitar-ne la seva comprensibilitat i per 
sistematitzar totes les disposicions a les que els subjecte obligats han de donar compliment.  
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Activitats desenvolupades: 
 
Aquest grup de treball fa el seguiment del desenvolupament de l’eina tecnològica dels 
Portals Seu-E 2.0 del Consorci AOC i ha realitzat una tasca d’impuls de la resta de grups 
de treball (en forma d’encàrrecs o propostes de treball concretes). 
Durant el 2016 aquest grup de treball s’ha dedicat sobretot a fer el seguiment de les 
millores tecnològiques dels Portals Seu-E 2.0 dels ens, a augmentar les dades 
automàtiques que es publiquen i les que formen part dels portals de Dades Obertes.3 
També ha treballat en recerca de noves maneres de presentar la informació que 
millorin la visualització, comprensibilitat i accessibilitat de les dades que es publiquen.  

4.2.  Àmbit de treball extern – suport i cooperació 
 
En l’àmbit de treball extern el centre gestor de bon govern, transparència i participació 
dóna assistència i cooperació a tots els ens locals de l’àmbit territorial de Girona, tant 
siguin ajuntaments, consells comarcals, societats mercantils municipals, entitats 
públiques empresarials consorcis i mancomunitats que formin part del sector públic 
dels ens locals de la demarcació.  
 
L’assistència i cooperació es realitzen a través dels serveis d’assessorament, formació i 
suport econòmic en diferents matèries: 

Figura 5:Representació de les diferents temàtiques amb les que treballa el centre gestor de bon govern, 
transparència i participació ciutadana en l’àmbit de treball extern.  

                                                 
3 Els Portals Seu-E 2.0 del Consorci AOC incorporen un catàleg de dades obertes (Open Data) és a dir, un 
conjunt d’informacions que es generen de forma automàtica a partir de fonts de dades que permeten 
que aquesta informació sigui oberta, accessible, reutilitzable i interoperable.  

Assessorament 

Formació 

Suport 
econòmic  

Bon 
Govern 

Transparència 

Administració 
electrònica 

Participació 
ciutadana 
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4.2.1. Servei d’assessorament  
 
A qui va dirigit?  
 
Ens locals de la demarcació de Girona; ajuntaments, consells comarcals, societats 
mercantils municipals, entitats públiques empresarials, consorcis, mancomunitats, 
organismes autònoms i qualsevol altre ens instrumental dependent o vinculat a una 
administració local de Girona.  
 
Com es presta? 
 
Amb els mitjans propis del servei de bon govern, transparència i participació ciutadana. 
Via telefònica, per correu electrònic o presencial. També s’ha comptat amb el suport 
extern de Josep Matas, assessor jurídic de la Diputació de Girona, en matèria de 
transparència i administració electrònica. 
 

4.2.1.1. Tipologies d’assessoraments 
 
Els assessoraments prestats als ens locals de la demarcació de Girona es classifiquen en 
tres grans grups: les sol·licituds d’assessorament genèriques, les sol·licituds 
d’assessoraments d’informació i les d’assessoraments per la coordinació:  
 

Assessoraments genèrics 
 

• Característiques: 
• Peticions de resposta a dubtes i consultes específics sobre temàtiques de bon 

govern, transparència, participació ciutadana i administració electrònica 
• Rebuts per correu electrònic i/o telèfon 
• Requereixen d'una resposta elaborada segons el cas i atenent a les 

especificitats de l'ens que el sol·licita 
• Poden requerir d'un seguiment en la resolució de la petició de 

l'assessorament 
• Poden suposar l'enviament i elaboració de material complementari o de 

suport per realitzar l'acompanyament de la resolució de la sol·licitud 
d'assessorament 

• Gestió 
• Gestionats per tots els membres de l'oficina 
• Identificació de les tipologies d'assessoraments més comunes i 

estandardització de respostes per incrementar l'eficiència i eficàcia dels 
assessoraments.  

 

Assessoraments informatius  
 

• Característiques: 
• Peticions de consulta per a l'obtenció d'informació sobre temes específics de 

bon govern, transparència, participació ciutadana i administració electrònica 
• Rebuts per correu electrònic i/o telèfon 
• Requereixen d'una resposta elaborada segons cas i atenent a les especificitats 
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de l'ens que els sol·liciten 
• Suposen sempre l'enviament i elaboració de materials específics  

• Gestió  
• Gestionats per tots els membres de l'oficina 
• Identificació de les tipologies d'informació sol·licitades més comunes i 

preparació de materials estàndard que permeten millorar el temps de 
resposta i la qualitat de totes les informacions facilitades.  

 

Assessoraments per a la coordinació 
 

 Característiques: 
• Peticions per treball coordinat amb els ens locals sobre temes específics de 

bon govern, transparència, participació ciutadana i administració electrònica: 
formacions específiques i/o conjuntes, coordinació d'esdeveniments i 
sol·licitud de contactes de dinamitzadors 

• Rebuts per correu electrònic i/o telèfon 
• Poden requerir de trobades i reunions presencials 
• Poden suposar l'elaboració i enviament de materials  
• Poden suposar l'establiment de relacions i contactes amb terceres persones 

alienes a l'oficina i a l'ens sol·licitant de la coordinació  
 

4.2.1.2. Temàtiques dels assessoraments 
 
Durant el transcurs del 2016 les temàtiques dels assessoraments s’han computat 
segons dos grans àmbits:  
 

 Transparència* 

 Participació ciutadana 

*Cal destacar però que en la classificació dels assessoraments segons temàtica de l’any 2016 s’ha inclòs 
dins de transparència els assessoraments relatius a administració electrònica i bon govern. No s’han 
contemplat per tant com a temàtiques per si soles. 

 
Durant aquest 2016 les consultes en transparència s’han referit especialment a les 
següents qüestions: 
 

Assessoraments en transparència: 
 

 Posada en funcionament i incidències tècniques dels Portals Seu-E AOC 

 Dubtes jurídics del compliment de la LTCat 

 Dubtes interpretatius dels ítems de transparència dels Portals Seu-E AOC 

 Modelatge de documents per complir amb LTCat 

 Sol·licitud d’exemples d’ordenances (transparència, administració electrònica i bon 

govern) 

 Dubtes sobre el dret d’accés a la informació pública (jurídics i tècnics) 

 Coordinació de formacions específiques per la posada en funcionament dels Portals 

Seu-E AOC 
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 Sol·licituds d’informació sobre suport econòmic disponible pels ens locals en 

transparència  

 Sol·licitud d’informació sobre eines d’administració electrònica disponibles pels ens 

locals 

 Coordinar formacions incloses en el Pla de Formació en Transparència, Bon Govern i  

 Participació Ciutadana 

 
 
Durant aquest 2016 les consultes en Participació ciutadana s’han referit especialment 
a les següents qüestions: 
 

Assessoraments en Participació Ciutadana 
 

 Assessorament en la redacció de projectes de participació ciutadana 

 Sol·licituds d’informació sobre eines i aplicacions per realitzar consultes i processos 

participatius a través de vot electrònic 

 Dubtes jurídics sobre les consultes populars no referendàries i els processos 

participatius 

 Sol·licitud d’exemples d’ordenances de participació ciutadana 

 Sol·licitud de coordinació per la preparació de processos participatius amb 

dinamitzadors externs 

 Sol·licituds d’informació sobre suport econòmic (subvencions) per a polítiques 

públiques de participació ciutadana 

 Coordinar formacions incloses en el Pla de Formació en Transparència, Bon Govern i 

Participació Ciutadana  

 

4.2.1.3. Materials per l’assessorament 
 
Durant aquest 2016 també s’ha realitzat un conjunt d’accions destinades a 
incrementar el nombre de materials disponibles pels assessoraments. En concret s’ha 
habilitat un espai específic a la pàgina web del Pla de Formació en Bon Govern, 
Transparència i Participació Ciutadana amb la finalitat de crear un repositori amb 
informació útil i d’interès pels municipis de la demarcació: 
   

o Consulta d’ordenances i reglaments de participació a la demarcació de Girona 

o Consulta de codis i de bon govern de la demarcació de Girona 

o Recull de documents de bon govern, transparència i participació ciutadana 

o Consulta de normativa de participació ciutadana en l’àmbit local 
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4.2.1.4. Dades sobre assessoraments 2016 
 
Les peticions d’assessorament, sigui quina sigui la seva fórmula (genèrics, d’informació 
o de coordinació) s’han sol·licitat, durant aquest 2016 per tres vies; telefònica i correu 
electrònic i presencials.  

4.2.1.4.1. Assessoraments en forma de trucada: 
 

Dades sobre les trucades rebudes: 

Figura 6:Registre de trucades rebudes al centre gestor de bon govern, transparència i participació 
ciutadana, segons la seva provinença i la matèria dels assessoraments.  
 

En relació als assessoraments portats a terme mitjançant trucada telefònica és 
important destacar que s’han rebut un total de 237 trucades un 46,83% més de 
trucades que en l’any anterior (el nombre total d’assessoraments mitjançant trucades 
durant l’any 2015 va ser de 126). 
 

 

Distribució de les trucades d’assessoraments per comarques: 
 

El nombre de trucades per assessoraments rebudes durant el 2016 presenta una 
distribució desigual al territori. Observem en primer lloc que hi ha 3 comarques les 
quals, elles soles, realitzen més del 60 % del total de trucades rebudes.  
Aquestes comarques són el Baix Empordà (22,78 %), el Gironès (22,36 %) i l'Alt 
Empordà (20,68 %)  
En una franja de volum de trucades intermèdia hi trobem les comarques de la Selva i la 
Garrotxa les quals representen el 13,08 % i el 8,44 % respectivament sobre el volum 
total de trucades rebudes. Finalment s’aprecia que les comarques del Pla de l'Estany 
(2,95 %), la Cerdanya (2,53 %) i el Ripollès (2,11 %) són les comarques que menys 
trucades per assessoraments han registrat.  
 
 

• 70% Ajuntaments 

• 9,83% Altres 

• 4,64% Internes 
DdGi 

• 2,53% OOAA DdGi 

De quina institució 
o organisme? 

 

237 trucades 

• 66,39% Transparència 

• 28,57% Participació 
ciutadana 

• 5,04% Altres temàtiques 

De quines matèries? 
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                   Figura 7: Assessoraments per telèfon realitzats el 2016 atenent a la distribució territorial.  

 

4.2.1.4.2. Assessoraments per correu electrònic: 
 
Dades sobre els correus electrònics rebuts: 
 

73 Assessoraments per correu electrònic: 

 
 
Figura 8: Representació del nombre d’assessoraments realitzats per correu electrònic segons la seva 
provinença.  

 

Aquestes assessoraments via correu electrònic atenen a diverses tipologies.Un 22,64 % 
dels assessoraments eren sobre dubtes relacionats amb la Llei de Transparència, 
seguides molt a prop per assessoraments sobre el funcionament del Portal Seu-E 2.0 
de l'AOC, amb un 20,75 %. També s’han rebut un gruix d’assessoraments relatius a les 
fonts de dades dels portals de transparència, és a dir, per conèixer com es generen les 
informacions que es fan públiques de forma automàtica als portals Seu-E 2.0 que se’ls 

Alt Empordà 
21% 

Baix Empordà 
23% 

Cerdanya 
3% 

Garrotxa 
8% 

Gironès 
22% 

Pla de l'Estany 
3% 

Selva 
13% 

Ripollès 
2% 

No província 
Girona 

5% 

77,36% Ajuntaments  

9,43% OA's ens dependents i vinculats DdGi  

5,66% Consells Comarcals 

7,55% Altres  
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hi van proveir als diferents ens de la demarcació (aquestes consultes van suposar un   
18,87 % sobre el total d’assessoraments via correu electrònic).  
 

 
Figura 9: Representació de les matèries dels assessoraments via correu electrònic més comunes mitjançant núvol 
d’etiquetes.  
 
 

Les consultes referents al modelatge de documents quedarien en una situació 
intermèdia, amb un 11,32 %. En última instància quedarien les temàtiques de 
sol·licituds de formació en matèria de transparència i coordinació per la posada en 
funcionament del Portal de Transparència propi, amb un 7,55 % ambdues, i aspectes 
d'incidències amb els portals de l'AOC i dubtes sobre el dret d'accés a la informació 
pública, amb un 5,66 %. 
 

Distribució dels assessoraments per correu electrònic segons comarques: 
 

 
 
Figura 10: Assessoraments per correu realitzats el 2016 atenent a la distribució territorial.  

 

 

Alt Empordà 
21% 

Baix Empordà 
11% 

Cerdanya 
0% 

Garrotxa 
12% Gironès 

23% 

Pla de l'Estany 
4% 

Ripollès 
2% 

Selva 
17% 

Osona 
0% 

No aplica 
comarca 

10% 
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Seguint la distribució de sol·licituds d’assessorament per comarca, observem que, en 
les dels assessoraments a través de correu electrònic la comarca que més ha utilitzat 
aquest servei és el Gironès amb un 23 % de les trucades, seguida de prop per l'Alt 
Empordà. En segon terme observem les comarques de la Selva (17 %), el Baix Empordà 
i la Garrotxa (ambdues amb un 12 %). En última instància hi ha el Pla de l'Estany (4 %) i 
el Ripollès (2 %). No s'han registrat assessoraments via correu electrònic a consistoris 
de les comarques de la Cerdanya ni a les tres poblacions que formen part de la 
comarca d'Osona.  
 
Resposta a les sol·licituds d’assessorament via correu electrònic: 
 

Aquest any i en el marc de la implantació progressiva d’indicadors que ens permetin 
avaluar l’eficiència i eficàcia amb la que es presten els serveis del centre gestor de bon 
govern transparència i participació ciutadana i com a prova pilot hem incorporat un 
indicador nou basat en el càlcul en temps real de la mitjana de resposta a les 
sol·licituds formulades via correu electrònic.  
Aquest indicador ens permet, d’una banda, conèixer la capacitat de resposta del centre 
gestor i per l’altra continuar treballant amb la idea futura de desenvolupar una 
veritable carta de serveis que incorpori informació sobre els serveis, els termes i la 
qualitat amb la que es presten, així com indicadors de control i avaluació.  
La dada d’aquest any: 
 

 2,8 dies de mitjana a respondre/solucionar un assessorament  

 
A l’Annex III es pot veure un conjunt de gràfics amb dades rellevants sobre els 
assessoraments –tant per correu electrònic com per telèfon- realitzats producte del 
recull de dades i informació que s’ha fet durant aquest 2016. 
 

4.2.1.4.3. Assessoraments presencials 
 
Durant aquest 2016 s’han realitzat assessoraments personalitzats per a desenvolupar 
projectes de participació ciutadana als municipis de Banyoles, Cassà de la Selva, Sant 
Hilari Sacalm i Sils. Aquests assessoraments han consistit en una o varies reunions 
d’anàlisi del projecte plantejat per cada ens, una pluja d’idees sobre les propostes 
fetes  i una posterior proposta tècnica de redefinició.  
 

4.2.1.5. Revisió de l’estat de compliment de la LTCat  
 
Durant l’any 2016, en el marc del servei d’assessorament en forma d’assistència i 
cooperació als ens locals de la demarcació de Girona, s’ha dissenyat i iniciat un estudi 
basat en la revisió dels portals de transparència dels ajuntaments de la demarcació de 
Girona. Aquest estudi s’ha portat a terme amb les següents fases: 
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Figura 11: Representació de la metodologia de l’estudi per conèixer l’estat de compliment de la LTCat i les 
problemàtiques associades.  

 
Metodologia i treballs efectuats durant el 2016:  
 
Durant el 2016 s’han realitzat les fases 1 i 2. Per efectuar aquest estudi s’han avaluat 
exhaustivament els portals i webs corporatives dels 221 municipis de la demarcació de 
Girona en dos moments diferents (1a onada maig 2016 – 2a onada desembre 2016) 
per poder observar així els canvis i millores que s’han produït en mig any de diferència.  
 

4.2.2. Servei de formació 
 
El servei de bon govern transparència i participació ciutadana ha portat a terme, 
durant el 2016, el Pla de Formació en Transparència i Participació Ciutadana que 
enguany, ha sigut la seva novena edició.  
La formació en participació ciutadana i transparència engloba dos grans àmbits 
formatius: les habilitats i competències personals (com són les habilitats digitals, les 
competències en noves tecnologies, les habilitats de treballs en equip, entre d’altres) i 
la millora i l’ampliació de coneixements sobre la gestió de projectes. 

4.2.2.1. Tipologia de formació i cursos 2016 

4.2.2.1.1. Introducció 
 
Aquest 2016 s’han organitzat 14 cursos per a tècnics i per personal de la pròpia 
Diputació (dels quals 7 són els cursos corresponents a l’aplicació de la llei de 
transparència, però realitzats a les diferents comarques gironines) que han suposat un 
total de 305 persones formades. També s’han fet 2 cursos per a membres d’equips de 
govern amb un total de 14 persones. 
Sumant els dos blocs de formacions hem arribat a fer formació a 319 persones. 

FASE 1 

•MAPEIG 

•Obtenir una imatge via mapeig  del territori de Girona per comprovar l’estat d’activació 
dels Portals de Transparència i Seu-E 2.0 dels ens locals de la demarcació 

FASE 2 

•ANÀLISI DE DADES 

•Observar els punts dèbils i vulnerabilitats que tenen tots els ens locals a efectes de donar 
compliment a les disposicions en matèria de transparència i administració electrònica 

FASE 3 

•ELABORACIÓ D'INFORME DE RESULTATS I PLA D'INTERVENCIÓ 

•Recopilar i contextualitzar els resultats obtinguts i elaborar un pla d’intervenció per tal de 
donar-los suport i cooperació pel compliment d’aquelles disposicions per les que 
existeixin més problemes de compliment 

FASE 4 

•INTERVENCIÓ ESTRATÈGICA AL TERRITORI 

•Intervenir al territori desenvolupant accions informatives i formatives que contribueixin a 
millorar la transparència i la implantació de l’administració electrònica al territori  
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4.2.2.1.2. Finalitats i objectius dels cursos 
 
El programa de formació té la finalitat de facilitar eines conceptuals i instrumentals per 
impulsar el bon govern, la transparència i la participació ciutadana i, donar a conèixer 
experiències interessants per tal de millorar les polítiques públiques en aquests àmbits 
i crear un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències entre professionals i entitats. 
Els objectius d’aquest programa de formació són: oferir coneixements teòrics i pràctics 
sobre bon govern, transparència i participació ciutadana, donar eines per adquirir 
habilitats personals, col·laborar en la formació contínua del personal de l’Administració 
local i enfortir la xarxa de tècnics locals mitjançant la reflexió, l’intercanvi 
d’experiències i el foment del debat sobre aquest tema.  
 
A l’Annex I s’hi detallen tots els cursos impartits. Per a cada curs s’especifica; la 
ubicació, el nombre d’assistents, la durada, la valoració mitjana obtinguda, els objectius 
i el contingut.  

4.2.2.1.3. Pressupost de formació  
 
Per l’any 2016, amb la finalitat de portar a terme el Pla de Formació en Transparència i 
Participació Ciutadana s’ha disposat d’un total de 15.000,00 €, corresponents a 
l’aplicació pressupostària 403 9240 22606 del capítol 2 destinada a “Cursos programes 
de bon govern, transparència i participació”. 
 
Les despeses imputades a aquesta aplicació pressupostària han sumat un total de 
6.400,31 €, és a dir, que l’import de la despesa ha estat només el 42,67 % de la 
quantitat inicialment pressupostada. Igual que en l’any anterior, aquest import baix en 
relació al volum econòmic pressupostat per formació es justifica perquè, tot i que s’han 
portat a terme 14 cursos de formació més de la meitat (6 – Relatius al curs de 
l’Aplicació de la Llei de Transparència a les Administracions Locals) han estat impartits 
per la pròpia tècnica de transparència i participació ciutadana del servei.  
 

 15.000 € pressupostats  6.400,31 € gastats 

 

                   14 cursos impartits  6 impartits amb mitjans tècnics i personals 

propis 
 

4.2.2.2. Dades i valoracions sobre cursos i formació impartida durant el 
2016 

 
La valoració del programa de formació de cada un dels cursos del Pla de Formació en 
Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana impartits aquest 2016 s'extreu del 
buidatge dels qüestionaris de valoració que realitzen els assistents després de cada 
curs/sessió. Aquest qüestionari té un indicador que és la valoració global i que és el 
que s’utilitza per analitzar la impressió general del curs. 
La resta d'indicadors s’agrupen en 5 apartats. A banda de la valoració global del curs 
també es tenen en compte diferents indicadors més específics que aporten informació 



21 
 

sobre el grau de satisfacció i les possibilitats de millora que existeixen en cada jornada 
després de les experiències viscudes pels assistents.  
 

                                                                                   
Figura 12: Indicadors específics de valoració de la formació impartida durant el 2016 inclosos en els qüestionaris 
d’avaluació tramesos als assistents.  
 

 
Durant el 2016 en el marc del Pla de Formació en Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana el total de cursos i valoracions han sigut els següents: 
 

S’han impartit un total de 14 Cursos: 
 

 
Figura 13: Cursos impartits durant el 2016 depenent si anaven dirigits a tècnics municipals o a equips de govern.  

Indicadors de valoració dels cursos del “Pla de Formació en Transparència, bon govern i 
participació ciutadana 2016” 

Aspectes generals de la jornada Analitzen horari, organització i estructura del 
curs, durada, i grau d'utilitat) 

Professorat Valora domini de la matèria, metodologia, 
combinació teoria-pràctica, resolució de dubtes i 
foment de la participació) 

Continguts Valora interès dels continguts i utilitat d'aquests 

Organització  Analitza els processos d’inscripció, acollida, 
material de suport i informació sobre el curs) 

Espai Valora accessibilitat, sala de formació, comoditat, 
acústica, visibilitat i suport tecnològic) 

cursos per Tècnics  

 

•Taller pràctic del portal de transparència AOC 

•La reunió: una eina de treball efectiva 

•Jornada administració electrònica 

• Tècniques de dinamització de tallers i espais participatius 

• La importància de la comunicació eficaç en l’atenció al ciutadà 

•L'aplicació de la llei de transparència a les Administracions locals (impartit 7 vegades) 

cursos per Equips de Govern 

 

•Introducció a la participació ciutadana per equips de govern 

•El discurs: preparació i acció. Recursos i tècniques per millorar la comunicació en públic.  
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La VALORACIÓ MITJANA dels cursos per a tècnics ha sigut de 4,41/5 

La VALORACIÓ MITJANA dels cursos  per a equips de govern ha sigut de 4,87/5 

 

 El NOMBRE D'ASSISTENTS dels cursos per a tècnics ha sigut de 305 

        El NOMBRE D'ASSISTENTS dels cursos per a equips de govern ha sigut de 14 

 

2016  Pla de Formació en Bon Govern, Transparència i Participació ciutadana ha 

format un total de 319 persones amb una valoració mitjana 4,67/5 

   

Comparativa amb l’històric de formació 2011-2016: 
 
Amb les dades de l’històric de formació des de l’any 2011 es pot observar que aquest 
2016 hi ha hagut una disminució del nombre de persones formades en relació a l’any 
2015. Aquest 2016 s’ha produït una lleugera disminució del nombre de membres 
d’equips de govern formats en el marc del Pla de Formació en bon govern, 
transparència i participació ciutadana. Tot i aquesta disminució del nombre d’equips de 
govern formats es produeix un lleuger increment en el nombre de tècnics formats. 
Aquest fet s’explica principalment per la formació relativa a l’aplicació de la llei de 
transparència a les administracions locals que va ser impartit en 7 ocasions en 
coordinació amb els Consells Comarcals de la demarcació.  
 
 

 
 
Figura 14: Gràfic comparatiu període 2011-2016 segons el perfil dels assistents als cursos i jornades.  
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4.2.3. Servei de suport econòmic 
 
El tercer servei que ofereix el centre gestor de bon govern, transparència i participació 
ciutadana és el servei de suport econòmic. Aquest servei es materialitza a través de 
subvencions que s’atorguen a municipis amb la finalitat que aquests puguin 
desenvolupar diferents activitats de foment dels àmbits de treball del centre gestor de 
bon govern, transparència i participació ciutadana.  

4.2.3.1. Nova línia de subvencions de concurrència competitiva: 
subvencions als ajuntaments per a polítiques de participació  

 
Durant aquest 2016 aquest servei s’ha materialitzat a través d’una nova línia de 
subvencions de concurrència competitiva que es diferencia per tant de les 
subvencions excloses de concurrència pública que s’havien donat en els anys anteriors.  
 
Aquesta línia de subvencions s’ha nodrit de l’aplicació pressupostària 403 9240 46200 
del capítol 4, dotada amb un import de 50.000,00 €, destinada a “Ajuts a ajuntaments 
per programes de bon govern, transparència i participació ciutadana”. 
 

 Les bases es van aprovar el juliol de 2016 i la convocatòria el 30 de setembre 

del 2016. 

 La Junta de Govern de 20 de setembre de 2016, va aprovar la convocatòria de 

subvencions als ajuntaments per a polítiques de participació ciutadana 2016, 

amb una despesa autoritzada de 50.000,00 €.  

 La presentació de sol·licitud es va allargar fins a 31 d’octubre de 2016. 

 Dels 49 ajuntaments que van presentar sol·licituds es van haver de fer 

requeriments a 48 per sol·licitar-los: 

o Ampliar més informació (si no es presentava no s’obtenien els punts 

corresponents) 

o Aportar documentació necessària (si no es presentava s’entenia que es 

desistia de la sol·licitud) 

Els terminis per presentar la documentació requerida s’acabaven el 13 de desembre del 
2016.  
Degut a l’elevada quantitat de sol·licituds presentades es va optar per ampliar la 
convocatòria a 75.000 euros, però la tramitació d’aquesta ampliació s’ha allargat fins 
a principis del 2017 de manera que la resolució de la convocatòria i l’atorgament de 
subvencions no es farà fins aquest 2017.  
 

 

  50.000,00 €  inicialment pressupostats 
 

   

49 Ajuntaments presenten projectes de Participació Ciutadana 
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Projectes presentats: 
 

- S’han presentat 49 sol·licituds però 2 no han complert amb formalitats 

requerides a les bases 

- De les 47 sol·licituds que complien amb les formalitats: 

o 9 obtenen puntuacions molt elevades ( per sobre de 35 punts dels 42 

de màxim) 

o 7 tenen una puntuació molt baixa, per sota de 21 punts (per sota de 5 

sobre 10) 

Tal i com s’havia establert a les bases els imports màxims a finançar podien ser, com a 
màxim, entre el 60% i el 95% del cost de les actuacions subvencionades. 
La proposta de resolució de les subvencions ha passat per comissió informativa durant 
el febrer de 2017 i en aquesta proposta, l’import màxim concedit és de 2.414,54€ per a 
un consistori amb una puntuació de 41 punts sobre un màxim de 42 i l’import mínim a 
atorgar és de 588,91€ corresponent a un consistori amb un total de 10 punts sobre 42.  
 

Pel total de subvencions proposades, el percentatge mitjà de finançament dels 
projectes de participació ciutadana és del 36,36 % sobre el total del pressupostos 
presentats.  
 

Tipus de projectes identificats: 
 

o Els projectes concrets, amb una temàtica específica, per un procés o 

processos concrets 

o Els projectes de “pas endavant” o de “replantejament” de la 

participació, en casos d’ajuntaments que fa temps que fan participació 

(que passa fins i tot per la necessitat de regular la participació 

ciutadana) 

Amb aquesta primera convocatòria de subvencions de concurrència competitiva i 
donada la quantitat de projectes presentats s’ha pogut observar que: 
 

Es veu que hi ha una revifalla per la participació als ajuntaments en els darrers 
anys. 

 
 

Hi ha una quantitat important de projectes lligats als pressupostos 
participatius amb diferents modalitats. 

 
 
L’ interès per fer participació no està lligat a la mida del municipi 
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4.3. Àmbit de treball intern – bon govern, transparència i administració 
electrònica a la Diputació de Girona 

 
El tercer àmbit de treball del centre gestor de bon govern, transparència i participació 
ciutadana comprèn el treball intern, és a dir, el treball que es desenvolupa en el marc 
de la Diputació de Girona i tot el seu sector públic (organismes autònoms, ens 
dependents i vinculats) en transparència, administració electrònica i bon govern.  

 
Administració electrònica: el treball en aquesta temàtica es materialitza en el 
marc del projecte d’implantació de la Seu electrònica de la Diputació de Girona i 
el seu sector públic i en la implantació de les eines d’administració electrònica 
per al compliment de les noves lleis de règim jurídic i procediment administratiu 
comú.  
 

 
Transparència: en aquesta temàtica el treball del centre gestor de bon govern, 
transparència i participació ciutadana es basa en el manteniment i millora de la 
transparència interna (transparència activa) de la Diputació de Girona i el seu 
sector públic, la millora de l’accessibilitat i comprensibilitat de la informació 
publicada.  

 

4.3.1. Projecte d’implantació de la Seu Electrònica i eines d’e-administració a 
la Diputació de Girona, organismes autònoms i ens dependents i 
vinculats 

 
Dins la temàtica d’administració electrònica el principal projecte a desenvolupar pel 
centre gestor de bon govern, transparència i participació ciutadana és el projecte de 
creació i implantació de la Seu electrònica de la Diputació de Girona i els seus 
organismes autònoms i ens dependents i vinculats.  
Aquest projecte s’ha dissenyat i començat a desenvolupar a partir del mes de 
novembre de 2016. 
 

4.3.1.1. Plantejament del projecte 
 
El projecte s’ha dissenyat en dues fases diferenciades: 
 
Fase 1: Redacció del projecte de Seu Electrònica de la Diputació de Girona i els 

Organismes Autònoms i Ens Dependents i Vinculats  

 
1) Conèixer i definir de forma clara i concisa com serà la nova Seu Electrònica i tots i 
cadascun dels elements que incorporarà 
2)  Definició de l'emplaçament i marc del projecte 
3) Definició de l'estructura i continguts de la Seu-E 
4) Disseny de la web i la Seu-E 
5) Tecnologies i eines necessàries per la posada en funcionament de la Seu-E  
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Fase 2: Posada en funcionament de la Seu-E DdGi 
 
Sub- fase 1: Construcció de la Seu-E 

1) Construcció de la Seu Electrònica de la de la Diputació de Girona i els Organismes 
Autònoms i Ens Dependents i Vinculats 

2) Activació de les eines d’administració electrònica necessàries (E-Tram, E-Tauler, E-
Notum, ERES...) 

Sub-fase 2: Posada en funcionament de la Seu-E 
3) Establiment dels requeriments legals vinculats a la posada en funcionament de la 

Seu-E 
4) Establiment del flux de la informació per nodrir correctament la Seu electrònica i 

els espais de transparència 
5) Coordinació amb els organismes autònoms per la generació de la informació 

objecte de publicació i activació de les eines d’administració electrònica  
 

 
Durant l’últim trimestre del 2016 s’ha portat a terme gairebé la totalitat de la fase 1 i 
part de les sub-fases 1 i 2 de la fase 2.  
 
En concret durant el desembre del 2016 es va acabar la redacció del projecte de Seu-E 
de la Diputació de Girona atenent a tots els criteris i requeriments establerts a la 
descripció de la fase 1.  
Tot i això, s’ha hagut de demorar el punt relatiu al disseny de la pàgina web i la Seu 
electrònica el qual es portarà a terme per l’Oficina de Difusió de la diputació durant el 
pròxim 2017.  
 
S’està treballant en la posada en funcionament de la Seu (Fase 2) en coordinació amb 
l’Oficina de Difusió i Sistemes i Tecnologies. La Seu-E es posarà en funcionament durant 
el primer trimestre del 2017 encara que no incorporarà, inicialment, totes les 
funcionalitats previstes.  
 
La Seu electrònica dissenyada, incorporarà espais en els que oferirà serveis de Seu 
electrònica als diferents organismes autònoms i ens dependents i vinculats de la 
Diputació de Girona per tal que puguin allotjar les seves informacions relatives a 
tràmits i serveis que ofereixen així com la informació pública subjecte al règim de 
transparència de la LTCat. 

4.3.1.2. Grups de treball i coordinació  
 
Per tal de portar a terme el projecte de creació i implantació de la Seu electrònica de la 
Diputació de Girona s’ha constituït el següent grup de treball: 
 
Grup de Treball Permanent de la Seu electrònica Diputació de Girona integrat per 
membres de les següents àrees: 

 Àrea de Cooperació – Servei d’Assistència i Cooperació als municipis – Oficina 

de Transparència i Participació 

 Àrea de Presidència – Oficina de Difusió 

 Àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
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 Secretaria General 

4.3.1.3. Assessorament i suport als organismes autònoms, ens dependents 
i vinculats 

 
Durant aquest 2016 i en el marc de l’àmbit de treball intern de la Diputació de Girona i 
amb la finalitat d’implantar la transparència i administració electrònica als diferents 
organismes autònoms i ens dependents i vinculats s’ha portat a terme una revisió 
exhaustiva de: 

 L’estat dels webs corporatius dels organismes autònoms i ens dependents i 
vinculats  

 L’estat de compliment de la LTCat en base al compliment d’un conjunt 
d’indicadors (o ítems) de transparència.4  

 L’estat d’altes i ús de les eines d’administració electrònica requerides per 
complir amb les disposicions en matèria d’administració electrònica.  

A través d’aquesta primera revisió s’ha dissenyat un pla de seguiment, intervenció i 
treball coordinat que ha entrat en funcionament a principis del 2017. Amb aquest pla, 
es pretén donar assistència i cooperació a tot el sector públic de la Diputació de Girona 
per tal que puguin introduir els canvis necessaris  per donar compliment a les 
disposicions en matèria de transparència, bon govern i administració electrònica.  
 
En relació a la revisió efectuada sobre l’estat de compliment dels 147 indicadors 
relatius a transparència i administració electrònica destaquen els següents 
percentatges de compliment sobre el total de 147 indicadors: 
 
 

Conservatori de Música 28,57% 

 

SUMAR 25,17% 

 

Consorci Costa Brava 17,01% 

 
 

Consorci Vies Verdes 17,01% 

 
 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona 14,29% 

 

 

CILMA 10,88% 

                                                 
4
 Per tal de portar a terme la revisió de l’estat de compliment de la LTCat per part de tots els organismes 

autònoms, ens dependents i vinculats de la Diputació de Girona s’ha elaborat una fitxa model de revisió 
amb 147 indicadors de transparència i administració electrònica construït a partir de la sistematització 
de les obligacions de transparència de la LTCat. En aquesta fitxa també s’hi ha introduït indicadors de 
transparència provinents del Consorci AOC, Infoparticip@-UAB i INDIP que avaluen periòdicament la 
Diputació de Girona.  



28 
 

 
 

Casa de Cultura 12,24% 

 
 

SEMEGA 12,24% 

 

Consorci d’Arts Escèniques Salt Girona (CAESG) 10,20% 
 
 

Figura 15: Estat de compliment dels 147 indicadors de transparència i administració electrònica  pels ens que formen 
part del sector públic de la Diputació de Girona.  

 

El grau de compliment dels 147 indicadors de transparència per part dels organismes 
autònoms, ens dependents i vinculats de la Diputació de Girona és del 16% de mitjana. 
A l’Annex IV es pot consultar una taula amb els valors concrets obtinguts.  
 
Com a nota metodològica cal destacar que els organismes autònoms Xaloc i Dipsalut 
no han sigut objecte de revisió del compliment de la LTCat en el marc d’aquest estudi, 
ja que disposen d’un major grau d’autonomia per donar compliment a les disposicions 
de transparència i administració electrònica, seguint les directrius del servei de bon 
govern, transparència i participació ciutadana.  
 

4.3.2. Manteniment i millora de la transparència interna  
 
A part del projecte de Seu-E DdGi s’ha seguit treballant amb un conjunt de tasques 
relacionades amb el manteniment i la millora de la transparència de la Diputació de 
Girona. Aquestes tasques s’han materialitzat amb el manteniment i millora de la 
informació pública que hi ha al Portal de Transparència i al web corporatiu i la millora 
de determinats espais web de cares a les valoracions d’organismes i entitats externes 
que periòdicament avaluen la transparència de la Diputació de Girona.  

4.3.2.1. Informació pública  
 
Les tasques per mantenir actualitzada la informació del web corporatiu, igual que l’any  
anterior, segueixen aquestes fases: 
 

 

Figura 16: Fases del procés de recepció i publicació d’informació al web DdGi 

Recerca 
Recepció i 

classificació 

Verificació 
reelaboració  

reestructuració 
Revisió 

Transmissió 
a l’Oficina 
de Difusió 
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 Recerca de les fonts d’informació i els responsables de generar-la. 
Actualment, tot i que s’ha elaborat un protocol de tramesa de la informació 
que s’ha de publicar, encara no s’ha fet extensiu a la resta d’àrees i centres 
gestors de la Diputació i, en general, només algunes àrees concretes trameten  
la informació d’ofici; la resta d’àrees o centres gestors envien la documentació 
a demanda de l’Oficina de Transparència. 

 Recepció i classificació de documents i arxius que s’han de publicar 
procedents de qualsevol àrea de la Diputació  

 Verificació de la informació rebuda, reelaboració i reestructuració de la 
mateixa –si és necessari-.  

 Revisió del contingut de la informació rebuda per que aquesta compleixi els 
estàndards que estableix la llei. 

 Transmissió a l’Oficina de Difusió, responsable de publicar la informació al web 

4.3.2.2. Portal de transparència mètrica i visites 
 

El Portal de Transparència de la Diputació de Girona és operatiu des del juny del 2015, 
per tant, el 2016 ha sigut el primer any sencer en el que ha estat operatiu. Des del 
centre gestor de bon govern, transparència, i participació ciutadana s’ha portat, amb la 
col·laboració de l’oficina de difusió, un control sobre les visites, les pàgines visitades i 
els usuaris que hi ha navegat. La mètrica del portal de transparència ens permet, per 
tant, obtenir informació rellevant sobre la seva accessibilitat, usabilitat i les possibles 
millores que s’hi poden incorporar.  

 

2016 – El portal de transparència ha rebut un total de 4.044 visites 
 

3’37’’ és el temps d’estada mitjà dels usuaris 

904  són els continguts visualitzats mensualment de mitjana 

337  és la mitjana de visites al mes 

El 56.53% dels usuaris mensuals són nouvinguts 

El 43.47% dels usuaris mensuals són usuaris repetidors 

Març – mes amb + visites:  1.360 

Juliol – mes amb – visites: 496 

Figura 17: Resum de les dades  més rellevants relatives a les visites al Portal de Transparència de la Diputació de 

Girona 

En l’Annex II s’hi pot consultar taules resum de la mètrica de visites al Portal de 
transparència de la Diputació de Girona amb diferents variables.  
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4.3.2.3. Avaluacions externes 
 
Durant aquest any 2016, a diferència del 2015 només hi ha hagut l’avaluació anual del 
Síndic de Greuges de Catalunya que, anualment, elabora l’informe sobre l’estat de 
compliment de la LTCat per trametre’l al Parlament de Catalunya. Aquest informe és 
general i en els resultats no s’hi reflecteixen les puntuacions i valoracions obtingudes 
per la Diputació de Girona sinó pel conjunt de tot el territori català. 
 
Durant el pròxim 2017 s’esperen però les avaluacions: 
 

o Infoparticipa UAB – Març del 2017 (primer cop que avaluarà Diputacions) 

o Índice Nacional de Transparencia de Diputaciones Provinciales (INDIP) – Juny 

del 2017 

o Síndic de Greuges de Catalunya – Març 2017 

o Federación Española de Municipios y Províncias (FEMP) – Març 2017 

5. Despeses del servei de bon govern, transparència i participació 
ciutadana 

 
El pressupost de participació ciutadana d'aquest any 2016 era de 50.000,00 € al capítol 

4, aplicació pressupostària 403 9240 46200, destinada a “Ajuts a ajuntaments per 

programes de bon govern, transparència i participació ciutadana” i 15.000,00 € del 

capítol 2, aplicació pressupostària 403 9240 22606, destinada a “Cursos programes de 

bon govern, transparència i participació”. 

 

En relació al capítol 4, la Junta de Govern de 20 de setembre de 2016, va aprovar la 

convocatòria de subvencions als ajuntaments per a polítiques de participació 

ciutadana 2016, amb una despesa autoritzada de 50.000,00 €, però atès que no es va 

resoldre dins el mateix exercici, aquest import no es podrà incorporar a l’exercici 2017. 

 

El capítol 2, amb 15.000,00 €, estava destinat a “Cursos programes de bon govern, 

transparència i participació”. 

Les despeses imputades a aquesta aplicació sumen un total de 6.400,31 €, i 

corresponen als cursos de formació en transparència, bon govern i participació 

ciutadana que s’han dut a terme durant l’any 2016. 

 

Subratllar que no s’ha consumit el total de l’aplicació pressupostària, perquè la major 
part dels cursos de formació de l’any 2016, l’ha dut a terme la Tècnica del Servei de 
Participació Ciutadana. 
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Annex I – Cursos impartits 
 
Taller pràctic del portal de transparència AOC 
 

Girona, 30 de juny de 2016 
Assistents: 10 
Valoració mitjana: 4,3 

Els objectius del curs eren conèixer 
les obligacions de transparència que 
afecten als ens locals, conèixer els 
recursos disponibles per als ens 
locals en matèria de transparència 
activa: el servei de Transparència del 
Consorci AOC i el suport organitzatiu, 
jurídic i tècnic de la Diputació i, 
finalment, adquirir els coneixements 
tècnics necessaris de gestió i edició 
de continguts per poder utilitzar el 
portal de transparència del Consorci 
AOC. 

El seu contingut era: 

- Introducció a les obligacions legals de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

- El servei de Transparència del Consorci AOC. El portal. Seu electrònica i Portal 

de transparència. Repositori de dades. Estructura del portal. 

- Continguts automàtics i continguts manuals. 

- El suport organitzatiu, jurídic i tècnic que es posa a disposició els ens locals per 

part de la Diputació de Girona. 

- Dubtes i als aspectes conflictius que genera l'aplicació de la Llei 

- Taller pràctic de configuració del servei de Transparència proveït pel Consorci 

AOC. 

- Personalització del Portal: imatge corporativa i enllaços. 

- Aspectes tècnics per a la gestió i edició dels continguts del Portal 

- Pràctica d'edició del Portal 

 

La reunió, una eina de treball 
efectiva: 

Girona, 3 de juny de 2016 
Assistents: 19 
Valoració mitjana: 4,45 
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Els objectius del curs consistien en iniciar-se en les tècniques de comunicació assertiva 
pròpies d'una reunió de treball, conèixer les conductes que impedeixen fer una reunió 
productiva i facilitar una actitud proactiva a l'hora de participar en una reunió. 

El seu contingut era: 

- La reunió com a eina de treball en equip. 

- Tipus de reunions. 

- Pla d'optimització per a una reunió: 

o Els errors  d'organització més habituals. 

o Direcció i desenvolupament. 

o Durada i gestió del temps. 

- La comunicació assertiva entre els/les assistents. 

- Com boicotejar una reunió (i fer perdre el temps a tothom). 

 

Jornada d'administració electrònica  
Girona, 17 de juny de 2016 
Assistents: 65 
Valoració mitjana: 4,4 

Aquesta jornada s'organitzà 
amb l'objectiu de formar al 
personal dels ajuntaments de 
la demarcació de Girona en 
temes d'administració 
electrònica i oferir-los les 
eines i el suport necessaris 
per a la seva implantació. 
La majoria dels ens locals 
gironins utilitzen o es plantegen utilitzar les eines que desenvolupa el Consorci AOC i 
per tant la jornada pretenia donar una visió global d'aquestes eines. 

 

L'aplicació de la llei de transparència a les Administracions Locals 

 

Jornada a l'Alt Empordà 

Data: 3 de març de 2016 

Horari: 10h a 14h. 

Assistents: 39 

Valoració mitjana: 4,32 

 



33 
 

Jornada al Baix Empordà 

Data: 11 de febrer de 2016 

Horari: 10h a 14h 

Assistents: 32 

Valoració mitjana: 4,37 

 

Jornada a la Cerdanya 

Data: 1 de març de 2016 

Horari: 11h a 15h 

Assistents: 11 

Valoració mitjana: 4,71 

 

Jornada a la Garrotxa 

Data: 8 de març de 2016 

Horari: 10h a 14h 

Assistents: 18 

Valoració mitjana: 4,58 

 

Jornada al Gironès 

Data: 25 de febrer de 2016 

Horari: 10h a 14h 

Assistents: 22 

Valoració mitjana: 4,36 

 

Jornada al Ripollès 

Data: 10 de març de 2016 

Horari: 10h a 14h 

Assistents: 22 

Valoració mitjana: 4,75 

 

Jornada a la Selva 

Data: 18 de febrer de 2016 

Horari: 10h a 14h 

Assistents: 27 

Valoració mitjana: 3,5 
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Els objectius d'aquestes jornades, dutes a terme als diferents Consells Comarcals de les 
comarques gironines, eren donar a conèixer les obligacions legals de la LTCat,  donar 
resposta als dubtes i als aspectes conflictius que l'aplicació de la Llei genera en els ens 
locals; conèixer els servei de Transparència del Consorci AOC; conèixer el suport 
organitzatiu, jurídic i tècnic que es posa a disposició els ens locals per part de la 
Diputació de Girona; i adquirir coneixements tècnics per a la gestió i edició dels 
continguts del Portal. 

 

Tècniques de dinamització de 
tallers i espais participatius 

Girona, 4 de novembre de 2016 
Assistents: 22 
Valoració mitjana: 4,33 

Els objectius d'aquesta jornada 
foren analitzar els elements a 
tenir en compte per la 
dinamització de tallers i espais 
participatius, i aportar eines i 
tècniques de comunicació, dinamització i participació que ajudin a la dinamització 
d'aquests espais. Tanmateix, a la sessió és combinà el doble objectiu de formar i 
reflexionar conjuntament. Des de la vessant formativa es proposaren un seguit de 
continguts teòrics a desenvolupar, mentre que des de la vessant de la reflexió és 
proposà realitzar dinàmiques i casos pràctics vinculats al territori i al treball que 
realitzen els diferents participants. Així doncs, s’oferiren un seguit de conceptes i eines 
que ajudaren a desenvolupar una dinamització eficaç. 

El seu contingut va ser: 

- La metodologia del treball en grup: voler, poder, saber participar.  
- La dinamització dels tallers i espais: La planificació i el disseny de les tècniques 

amb coherència amb el procés 
o Dinàmiques de presentació  
o Dinàmiques de diagnòstic  
o Dinàmiques de propostes  
o Dinàmiques d'avaluació  

- Bones pràctiques en l'organització de tallers 
o Abans 
o Durant  
o Després  

- El paper del dinamitzador. Alguns elements del lideratge situacional 
- Comunicació efectiva (programació neurolingüística, etc.) 

 

La importància de la comunicació eficaç en l’atenció al ciutadà 

Girona 15, de novembre de 2016 
Assistents: 24 
Valoració mitjana: 5 
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Aquest curs es va dur a terme amb el suport del Servei d’Habitatge de la Diputació de 
Girona. En aquesta jornada, els objectius principals foren adquirir habilitats de 
comunicació, tècniques assertives i el control de situacions emocionals adverses per tal 
de potenciar les nostres habilitats socials en l’atenció als usuaris; aprendre recursos 
personals per a la gestió positiva del conflicte i el maneig de l’agressivitat; treballar la 
utilitat de la comunicació no violenta en la relació amb els usuaris i prendre consciència 
dels patrons i dels judicis que acompanyen als estats emocionals i que ens tanquen 
possibilitats d’acció. 

El seu contingut va ser: 

- Eines de comunicació no violenta: 

- Com legitimar i reconèixer les necessitats d'un mateix i de l'altre 

- Com enfrontar-nos a situacions de conflicte de una manera no violenta 

- Com aprendre a dir "no" i acceptar el "no" dels altres. 

- Com expressar-nos honestament en situacions difícils sense fer mal les 

relacions 

- Com respondre a crítiques o expressions d'atac i fer peticions de manera 

efectiva. 

- Barreres de la comunicació eficaç; la bretxa de la comunicació. 

- La comunicació no verbal en la relació amb els usuaris i la seva influència en el 

procés de comunicació. 

- Diferents situacions de la pràctica professional. 
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Annex II – Mètrica del portal de transparència 
 

 
Figura 1: Gràfic que representa l’evolució del nombre de continguts visualitzats al Portal de transparència de la 
Diputació de Girona que es tradueixen en visites al web corporatiu.  

 
 
 

 
Figura 2: Gràfic que representa l’evolució del nombre de visites al Portal de transparència de la Diputació de Girona 
que es tradueixen en visites al web corporatiu.  
 

 

1001 
928 

1630 

1217 

937 

757 
862 

496 

696 
597 

1073 

660 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 
C

o
n

ti
n

gu
ts

 w
e

b
 v

is
u

al
it

za
ts

 

Mesos any 2016 

223 

348 

620 

453 

344 

279 

393 

183 

259 
233 

452 

257 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

N
o

m
b

re
 d

e
 v

is
it

e
s 

Mesos any 2016 

Nombre de visites al Portal de Transparència  



37 
 

 
 
Figura 3: Gràfic que representa l’evolució del nombre de visites al Portal de transparència de la Diputació de Girona 
segons el perfil del visitant. 
 

 
 

 
 
Figura 4: Gràfic que representa l’evolució del temps mitjà de durada de les visites al Portal de transparència de la 
Diputació de Girona. 
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Annex III – Representacions gràfiques dades d’interès 
assessoraments 2016 
 
Assessoraments segons temàtica: 

 

 
 
Figura 1: Assessoraments realitzats el 2016 atenent a la temàtica. Expressat en %. 

 

 
Figura 2: Assessoraments realitzats exclusivament a ajuntaments classificats segons temàtica. Expressat en %.  
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Assessoraments en transparència atesos segons temàtica: 
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25% 

7% 

17% 
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Fonts de dades portals AOC 

Dubtes sobre la llei de 
transparència 

Modelatge de documents 

Sol·licitud de formació en 
Transparència 

Dubtes dret d'accés a la 
informació pública 



 
 

Annex IV – Resultats avaluació compliment LTCat organismes autònoms, ens dependents i vinculats de la 
Diputació de Girona 

 

OA, ens dependent 
o vinculat 

 

SI compleix (en %) 

 

NO compleix (en %) 

 

NO aplica (en %) 

 Web 
Ddgi 

Web 
propi 

Ítem 
complert 

Web 
Ddgi 

Web 
propi 

Ítem NO 
complert 

Web 
Ddgi 

Web 
propi 

Ítem NO 
APLICA 

Consorci d’Arts 
Escèniques  

8,16 2,04 10,20 83,67 89,80 81,63 8,16 8,16 8,16 

Consorci Costa 
Brava 

7,48 9,52 17,01 84,35 82,31 74,83 8,16 8,16 8,16 

Casa de Cultura 6,12 8,16 12,24 87,76 85,71 81,63 6,12 6,12 6,12 

CILMA 5,44 8,16 10,88 88,44 85,71 82,99 6,12 6,12 6,12 

Conservatori 
Música 

18,37 10,20 28,57 73,47 81,63 63,27 8,16 8,16 8,16 

Consorci Vies 
Verdes 

6,12 12,24 17,01 87,07 80,95 76,19 6,80 6,80 6,80 

Patronat Turisme 
Costa Brava 

5,44 10,20 14,29 86,39 81,63 77,55 8,16 8,16 8,16 

SEMEGA 10,20 2,04 12,24 81,63 89,80 79,59 8,16 8,16 8,16 

SUMAR 6,80 19,05 25,17 84,35 72,11 65,99 8,84 8,84 8,84 

Figura 1: Taula resum revisió indicadors LTCat OA’s ens dependents i vinculats. En verd, el percentatge d’indicadors als que donen compliment, en vermell els que no es compleixen i en taronja 
els que, per la naturalesa del OA, ens dependent o vinculat no li apliquen. 


