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1. Introducció i consideracions generals 
 

Durant l’any 2017, l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana ha 
continuat amb l’assumpció progressiva de tasques que ja havia iniciat en períodes 
anteriors coincidint amb l’entrada en vigor de  la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (d’ara endavant, LTCat) i la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (d’ara endavant, LTEsp). 
 
El 2017 han entrat en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i la de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que han contribuït a incrementar l’àmbit 
d’actuació i el treball de l’Oficina. En concret, l’entrada en vigor d’aquestes dues lleis ha 
comportat noves feines i tasques vinculades a l’administració electrònica, que han 
centrat una gran part dels esforços de l’Oficina. 
L’entrada en vigor d’aquestes dues lleis posa de manifest que les administracions 
públiques estan immerses en un procés de transformació digital i d’implantació del 
govern obert que té un caràcter molt transversal. És per això que l’Oficina ha anat 
incorporant tots els àmbits de treball que hi estan interrelacionats.  
 

Evolució de les tasques i feines de l’Oficina. Període 2016-2017 
 

FIGURA 1. Canvis en l’assumpció de tasques de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana en el 
transcurs de l’any 2017 

1.1.  Recursos humans 
 
Durant l’exercici 2017 no s’han produït canvis substancials relacionats amb els efectius 
humans de què disposa l’Oficina. 

Any 2016

• Assessorament en transparència, bon govern i participació ciutadana

• Formació 

• Suport econòmic

• Transparència interna 

• Coordinació supramunicipal

• Primers treballs interns en matèria d'administració electrònica (projecte Seu-e)

Any 2017

• Assessorament en transparència, participació ciutadana i bon govern

• Formació 

• Suport econòmic

• Transparència interna 

• Coordinació supramunicipal

• Assessorament en administració electrònica a la Diputació i el seu sector públic

• Implantació d'eines i tràmits electrònics 

• Treballs en matèria d'administració electrònica i protecció de dades
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El centre gestor continua tenint els mateixos perfils que s’hi van consolidar l’any 2016. 
Actualment, formen part de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació 
Ciutadana: 
 

 Tècnica de Participació Ciutadana: Anna Brunsó (amb funcions de 

coordinadora de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació 

Ciutadana) 

 Tècnic de Transparència i Administració Electrònica: Pol Puigdomènech 

 Auxiliar administrativa: Carmen Perxés 

A més, durant el transcurs de l’any 2017, ha rebut el suport de diversos estudiants 
universitaris que, mitjançant un conveni de cooperació educativa entre la Universitat 
de Girona i l’administració pública, hi han dut a terme estades de pràctiques per 
períodes de 750 hores: 
 

 Estudiant de 4t any del Grau en Economia, Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials de la UdG: Sergi Urzay (del gener al juliol de 2017) 

 Estudiant de 4t any del Grau en Dret, Facultat de Dret de la UdG: Roberto 

Fernández (del desembre de 2017 fins a l’actualitat) 

En l’àmbit polític no s’han produït canvis, ja que el diputat de l’Àrea de Cooperació 
Municipal continua essent Fermí Santamaria, vicepresident de la Diputació, a qui se li 
deleguen les responsabilitats d’aquest centre gestor i treballa en coordinació amb 
Presidència pel que fa als temes de transparència.  

1.2. Organització interna de l’Oficina 
 
Com hem esmentat abans, l’assumpció progressiva de tasques de naturalesa diversa 
però interrelacionada (transparència, bon govern, administració electrònica i 
participació ciutadana) ha contribuït a posar de manifest la transversalitat de tots 
aquests camps de feina, cosa que ha obligat a intensificar el treball intraadministratiu 
coordinat amb la resta de serveis, centres gestors i diverses àrees de la Diputació.  
Destaquen d’una manera molt clara les col·laboracions permanents i directes amb 
Secretaria General, Sistemes i Tecnologies de la Informació i l’Oficina de Difusió.  
 
Així mateix, s’ha hagut d’aprofundir en la coordinació i el treball continuat amb tots els 
ens que formen part del sector públic de la Diputació de Girona. 

2. Objectius de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana 

 
El Servei de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana té els objectius 
següents: 
 
 Proporcionar assistència i cooperació als ens locals de la demarcació de Girona 
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 Millorar la transparència i el bon govern de la Diputació de Girona, els seus 

organismes autònoms i ens dependents i vinculats 

 Implementar l’administració electrònica a la Diputació de Girona, els seus 

organismes autònoms i ens dependents i vinculats 

 Treballar en xarxa i de forma coordinada amb altres administracions 

3. Àmbits de treball de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana 

 

L’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació ciutadana centra tota l’activitat en 
tres grans àmbits de treball que s’interrelacionen i es complementen: 

 
Àmbits de treball de l’Oficina 

 
FIGURA 2. Representació dels tres àmbits de treball de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana 

3.1.  Àmbit de treball supramunicipal. Coordinació interadministrativa 
 

L’àmbit supramunicipal de treball de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana comprèn totes les activitats i les feines que l’Oficina 
desenvolupa de forma conjunta i coordinada amb determinats ens públics catalans 
amb els quals comparteix competències de treball i objectius.  
Aquest àmbit de treball permet, doncs, que la Diputació de Girona pugui estar en 
contacte amb la resta d’ens locals que també treballen en àmbits com la transparència, 
la participació, el bon govern i l’administració electrònica, i que es puguin establir 
directrius de treball comunes, es creï coneixement específic, s’estandarditzin criteris i 
se solucionin reptes de forma conjunta.  
 
Aquest treball en l’àmbit supramunicipal té un valor especial, ja que permet que 
l’Oficina obtingui informació, reculli experiències pràctiques, dubtes i problemes que es 

Àmbit 
supramunicipal

Coordinació 
interadministrativa

Àmbit de treball extern

Suport, assistència, 
cooperació i formació als 

ajuntaments 

Àmbit de 
treball intern

Transparència, bon 
govern, i 

administració 
electrònica de la 

DdGi
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generen en el desenvolupament dels treballs en els àmbits externs i intern.  
Tota aquesta informació recollida permet que l’Oficina aporti a l’àmbit de treball 
supramunicipal una informació rellevant i que pot contribuir a millorar la generació de 
coneixement, estàndards i eines.  
 

Flux de treball a la Xarxa de Governs Transparents (XGT) 

FIGURA 3. Representació del flux d’informació i coneixement que s’adquireix a través de l’experiència 
pràctica al territori i es tramet a l’àmbit de treball supramunicipal per seguir treballant 

3.1.1. Xarxa de Governs Transparents  
 

Durant aquest any 2017, l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació 
Ciutadana ha continuat formant part de la Xarxa de Governs Transparents. Aquesta 
xarxa té per objectiu donar suport al món local en l’aplicació i el desplegament de la 
Llei de transparència catalana. Es va constituir l’any 2015 arran de la firma del conveni 
de col·laboració entre diferents administracions catalanes coordinades pel 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i pel 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Actualment 
en formen part, a més d’aquests dos departaments de la Generalitat, 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, i s’hi van sumar 
posteriorment el Consorci Localret i el CSITAL (Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local), l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Es generen eines, 
materials, criteris 

interpretatius i 
formació.

Es posen a la 
disposició dels ens 

locals de la 
demarcació de 
Girona i de la 
Diputació de 

Girona.

De les experiències 
obtingudes al 

territori, se 
n'extreuen dades, 
informació i nous 

problemes i 
casuístiques.

Es processa la 
informació 

obtinguda al 
territori i s'obté la 

retroacció 
(feedback).

Reunions dels 
grups de treball 

de la XGT
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3.1.1.1. Grups i comissions de treball de la Xarxa de Governs Transparents 
 

Aquest 2017 s’han mantingut alguns grups de treball del 2016 i s’ha participat en 
comissions i grups de treball (d’ara endavant, GT) nous que s’han creat. 
 

Grups de treball que integren la Xarxa de Governs Transparents (XGT) 

FIGURA 4. Representació dels grups de treball que es posen en marxa en el marc de la Xarxa de Governs Transparents 
en la qual participa la Diputació de Girona 

 
Comissió de Participació i Transparència 
 
Coordinada per: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència, Gencat 
 
Nombre de reunions a les quals s’ha assistit: 6 
 
Activitats dutes a terme 
Aquest grup es va constituir per donar resposta als ítems de la Llei de transparència 
que fan referència a la participació ciutadana, dins l’apartat de bon govern de la llei. Al 
Portal de Transparència creat pel Consorci AOC hi ha un bloc preparat per omplir ítems 
de participació ciutadana. S’han efectuat les tasques següents: 

Xarxa de 
Governs 

Transparents 
(XGT)

GT de 
Participació i 

Transparència

GT del Codi 
de Conducta 

GT de 
Formació

GT del 
Registre de 

Grups 
d'Interès

GT de 
Reglament de 
Transparència

Comitè 

TIC- XGT

GT 
d'Elaboració 

de 
Documents 
Normalitzat

s

GT del 
Registre de 
Convenis
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 Guies, criteris i manuals per desenvolupar processos participatius per a ens 

locals  

 Adaptació del reglament de participació ciutadana de la Diputació de Barcelona 

per a la resta d’ens locals 

 Guia per a ens locals sobre la Llei de consultes populars no referendàries 

 Dossier sobre pressupostos participatius 

 Document de criteris de qualitat per a processos participatius 

 Estandardització del catàleg de serveis en matèria de participació ciutadana 

Grup de Treball del Codi de Conducta 
 
Coordinat  per: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència, Gencat 
 
Nombre de reunions a les quals s’ha assistit: 3 
 
Activitats dutes a terme 
Durant el 2017 aquest grup de treball es va reunir tres vegades per acabar de tancar el 
model de Codi de conducta i la guia d’aplicació d’aquest codi, així com per elaborar uns 
models de documents per tal de registrar els regals protocol·laris, els viatges i les 
invitacions que es rebin, d’acord amb el Codi de conducta. 
També es va treballar per presentar públicament el model de codi entre totes les 
administracions, que va tenir lloc en un acte oficial el dia 3 de maig de 2017 al Palau de 
la Generalitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IMATGE 1. Presentació del Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals al Parlament de Catalunya  

 
Grup de Treball de Formació 
 

Coordinat  per: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Gencat 
 
Nombre de reunions a les quals s’ha assistit: 2 
 
Activitats dutes a terme 
Aquest grup s’ha centrat en la preparació de formacions en els temes pendents de la 
llei que fan referència al bon govern: Codi de conducta i Registre de grups d’interès. 
Cap d’aquests dos temes estava prou desenvolupat per poder impartir formacions de 
qualitat, i les poques sessions que es van programar, finalment, es van haver d’anul·lar. 
Aquestes formacions continuen pendents.  
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Grup de Treball del Registre de Grups d’Interès 
 

Coordinat  per: Departament de Justícia, Gencat  
 
Nombre de reunions a les quals s’ha assistit: 3 
 
Activitats dutes a terme 
Es va treballar per tal de poder donar una solució als ens locals per evitar que cada ens 
hagués de crear el seu propi registre de grups d’interès. Finalment, el 16 de febrer de 
2017 es va publicar al DOGC el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i 
regula el Registre de grups d’interès de Catalunya. Aquest decret llei transforma el 
Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat en un de nou únic per a 
totes les institucions obligades a tenir-ne.  
L’altra tasca important del grup de treball va ser definir i desenvolupar mecanismes per 
tal que:  
 Cada grup d’interès es pugui registrar telemàticament. 

 Els ens puguin registrar l’agenda dels alts càrrecs vinculada als grups d’interès. 

 El Departament de Justícia pugui elaborar el resum anual de l’activitat dels 

grups d’interès.  

Grup de Treball del Reglament de la Llei de Transparència 
 

Coordinat  per: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència, Gencat 
 
Nombre de reunions a les quals s’ha assistit: 3 
 
Activitats dutes a terme 
El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la 
Generalitat va convocar aquest grup de treball per recollir les aportacions dels 
membres de la Xarxa per a l’elaboració del reglament de la Llei de transparència, abans 
de passar el text al tràmit de consulta prèvia obligatori.  
Totes les aportacions al reglament es van consensuar a través del Grup de Treball 
d’Elaboració de Documents Normalitzats i es van traslladar, i defensar, de manera 
conjunta. Encara no s’ha aprovat el reglament. 
 
Grup de Treball d ’Elaboració de Documents Normalitzats 
 

Coordinat  per: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
Gencat 
 
Nombre de reunions a les quals s’ha assistit: 8 
 
Activitats desenvolupades 
Grup de treball coordinat des del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, que treballa conjuntament amb la resta de membres de la Xarxa de 
Governs Transparents en propostes i l’anàlisi de documents normalitzats sobre els 
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indicadors o ítems de publicitat activa dels portals Seu-e 2.0 del Consorci AOC. Les 
tasques que s’han efectuat són: 
 Revisió i actualització de cada fitxa tècnica de la interpretació jurídica de cada 

una de les obligacions de transparència (sistematitzades en ítems) del portal de 

transparència. 

 Elaboració de models del catàleg de serveis (en fase d’elaboració). 

Continua essent el grup de treball més actiu de tots els grups de treball.  
 
Comissió TIC 
 

Coordinada per: Consorci Administració Oberta de Catalunya AOC, Gencat 
 
Nombre de reunions a les quals s’ha assistit: 1 
 
Activitats dutes a terme 
L’activitat d’aquest grup de treball ha anat molt lligada a la urgència en el 
desenvolupament de l’eina tecnològica dels portals de la Seu-e 2.0. Un cop els portals 
han estat implantats, l’única reunió només ha sigut per fer un seguiment de l’eina i per 
explicar-ne les millores i l’evolució.  
També s’ha concretat l’evolució de l’eina cap a un portal que reculli cada vegada més 
dades obertes i que aquestes siguin reutilitzables i més accessibles. 
 
Grup de Treball del Registre de Convenis 
 

Coordinat  per: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
Gencat 
 
Nombre de reunions a les quals s’ha assistit: 2 
 
Activitats dutes a terme 
Grup de treball temporal constituït per facilitar la tasca dels ens locals a l’hora de fer la 
tramesa de convenis al Registre únic de convenis de la Generalitat (obligació prèvia a la 
Llei de transparència).  
El propòsit del grup de treball ha sigut simplificar i estudiar la possibilitat 
d’automatitzar la tramesa al Registre. 
 
Coordinació fora dels grups de treball  
 
Puntualment, els temes dels grups de treball han comportat l’assistència i la 
participació en altres reunions que de moment no s’han constituït com a grup de 
treball, en el marc de la tasca de col·laboració amb aquesta Xarxa. S’han fet diverses 
reunions sobre temes d’innovació a l’administració pública per poder tractar temes 
transversals a tots els grups de treball i que requeriran trobades i accions durant el 
2018. 
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3.2.  Àmbit de treball extern. Suport i cooperació als municipis 
 

L’àmbit de treball extern de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació 
Ciutadana comprèn totes aquelles tasques i serveis oferts que pertanyen a l’àmbit de 
l’activitat prestacional de la Diputació de Girona, és a dir, en l’àmbit del suport, 
l’assistència i la cooperació als municipis de la demarcació de Girona.  
 
En aquest àmbit de treball es distingeixen tres grans tipus de serveis: els 
assessoraments, la formació i el suport econòmic, que es diferencien per la seva 
naturalesa i forma de prestació.  
 
Els assessoraments i la formació són sempre serveis que s’ofereixen sense cost per part 
de l’ens local de la demarcació i s’ofereixen en espècie, és a dir, sense que es faci cap 
aportació directa de caràcter econòmic per part de la Diputació de Girona. Ambdós 
serveis, assessorament i formació, són de contingut tècnic i s’efectuen, generalment, 
amb els mitjans personals, econòmics, tècnics i materials de l’Oficina. 
 
En el cas específic de la formació, cal destacar que, segons quina sigui la seva 
naturalesa, la poden impartir directament els membres de l’Oficina, sense que això 
suposi efectuar una despesa per contractar docents experts, o bé la poden impartir 
docents i col·laboradors externs, la qual cosa implica fer ús de la partida pressupostària 
relativa a formació prevista en el pressupost de l’Oficina. 
 
Pel que fa als serveis de suport econòmic, cal destacar que durant el transcurs de l’any 
2017 i igual que en els exercicis immediatament anteriors, només s’ha ofert un servei 
de suport econòmic vehiculat a través de subvencions a ajuntaments per finançar 
polítiques de participació ciutadana.   

3.2.1. Servei d’assessorament  
 
Dirigit als ens locals de la demarcació de Girona, el servei es presta amb els mitjans 
propis de l’Oficina, per telèfon, per correu electrònic o presencialment.  
També s’ha rebut el suport extern de Josep Matas, assessor jurídic de la Diputació de 
Girona, en matèria de transparència i administració electrònica, i amb el de la 
consultoria Tarsys per als temes referents a la protecció de dades.   

3.2.1.1. Temes dels assessoraments 
 
Àmbits temàtics dels assessoraments que s’han fet durant l’any 2017  
 

Durant aquest 2017, les consultes sobre transparència s’han referit especialment a 
les qüestions següents: 
 

Assessoraments en transparència 
 

 Funcionament i incidències tècniques dels portals de la Seu-e de l’AOC 

 Dubtes jurídics del compliment de la LTCat 
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 Dubtes interpretatius dels ítems de transparència dels portals de la Seu-e de l’AOC 

 Models de documents per complir la LTCat 

 Sol·licitud d’exemples d’ordenances de transparència 

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

 Formacions específiques per a posar en funcionament els portals de la Seu-e de l’AOC 

 Sol·licituds d’informació sobre suport econòmic disponibles per als ens locals en 

temes de transparència  

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

Participació Ciutadana 

 
Durant aquest 2017, les consultes sobre participació ciutadana s’han referit 
especialment a les qüestions següents: 
 

Assessoraments en participació ciutadana 
 

 Assessorament en la redacció de projectes de participació ciutadana 

 Sol·licituds d’informació sobre eines i aplicacions per fer 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 preparar 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  

 

Durant aquest 2017, les consultes sobre bon govern s’han referit especialment a les 
qüestions següents: 
 

Assessoraments en bon govern 
 

 Assessoraments en les obligacions en matèria de bon govern presents a la LTCat 

 Assessoraments en la redacció i l’aprovació de codis de conducta dels alts càrrecs de 

les administracions locals 

 Assessoraments en relació amb l’elaboració de models de documents de control de 

compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs 

 Assessoraments en la gestió del Registre de grups d’interès, agendes dels alts càrrecs i 

publicitat d’ítems específics vinculats a regals, reunions i dietes 

 Assessoraments relatius a la redacció de plans anuals normatius 

 Assessoraments relatius als mecanismes de control del compliment dels codis de 
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conducta dels alts càrrecs que es posen en funcionament  

 Assessoraments relatius a la inclusió de principis ètics i normes de conducta en els 

plecs de contractes 

 Assessoraments relatius a la incorporació de codis de conducta dels alts càrrecs per a 

ens subjectes a les disposicions del Codi penal referents a compliment normatiu  

 Supervisió de plecs i contractes per a la gestió dels marcs d’integritat institucional 

d’ens subjectes al Codi penal i els mecanismes de compliment normatiu 

 

Durant aquest 2017, les consultes sobre administració electrònica s’han referit 
especialment a les qüestions següents: 
 

Assessoraments en administració electrònica 
 

 Assessoraments en relació amb les obligacions en matèria d’administració electrònica 

previstes a les lleis 39 i 40 

 Assessorament en relació amb el funcionament dels portals de Seu-e del consorci 

AOC i la seva integració amb determinades eines ofertes també pel consorci AOC 

 Assessorament específic en l’e-TAULER 

 Assessorament en aprovació d’ordenances model d’administració electrònica 

 Assessorament en la publicació de contractes al Registre públic de contractes de 

Catalunya 

 Assessorament en matèria de mecanismes d’identificació i signatura, emissió i 

acceptació de certificats digitals 

 Assessoraments en matèria d’alta d’usuaris per a l’ús d’eines d’administració 

electrònica  

 

3.2.1.2. Materials per a l’assessorament 
 

Per dur a terme les tasques d’assessorament descrites més amunt, l’Oficina disposa 
d’un espai web específic. 
Aquest espai web conté materials que permeten donar informació rellevant i de 
qualitat als ens locals per complementar i exemplificar els assessoraments fets per 
l’Oficina. 
 
Repositori en línia d ’instruments de consulta en bon govern, transparència 
i participació ciutadana 
 
Aquest repositori en línia posa a la disposició dels ens locals de la demarcació una sèrie 
de documents d’interès pertanyents a diferents àmbits. Aquesta informació i materials 
d’assessorament disponibles en línia permeten, entre altres coses, que els ens locals de 
la demarcació puguin accedir a un repositori de documentació d’interès actualitzada 
que els permet consultar els eventuals dubtes que els puguin sorgir, obtenir models, 
descarregar-se guies i manuals i veure també quins materials, en especial normativa, 
aproven els ens locals de la demarcació en matèries com el bon govern i la participació 
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ciutadana.  
 
El repositori digital inclou, actualment, el material següent: 
 

Recurs Tema 

Models del Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals i 
documentació annexa 

Bon govern 

Consulta de codis ètics, de bon govern i de conducta aprovats 
pels ens locals de la demarcació de Girona 

Bon govern 

Elaboració de models de reglaments i ordenances de 
participació ciutadana 

Participació ciutadana 

Consulta d’ordenances i reglaments de participació ciutadana 
aprovats pels ens locals de la demarcació de Girona 

Participació ciutadana 

Documentació bàsica d’eines de participació ciutadana Participació ciutadana 

Documentació sobre pressupostos participatius Participació ciutadana 

Documentació sobre la creació de consells d’infants i joves  Participació ciutadana 

Guies de transparència i rendició de comptes a l’administració 
local 

Transparència 

Guies per al foment i la implantació del govern obert Transparència 

FIGURA 5. Continguts del repositori digital disponible al web de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació 
Ciutadana 

 
Repositori de preguntes freqüents,  legislació i règim jurídic 
 
Aquest repositori de preguntes bàsiques i freqüents, complementat amb un recull de 
legislació bàsica en la matèria, permet que els ens locals que vulguin, puguin accedir a 
documentació senzilla (en forma de preguntes freqüents) que els permeti respondre 
les qüestions que se’ls plantegin en els àmbits de la transparència, el bon govern i la 
participació ciutadana, sigui de forma lliure o en el marc d’un assessorament.  
 
Recull de premsa de la demarcació de Girona  
 
En aquest espai es posa a la disposició dels ens locals de la demarcació un extens recull 
de premsa de totes les notícies que apareixen als mitjans de comunicació en matèria 
de transparència, bon govern i participació ciutadana. Aquest recull s’ha anat 
arreplegant de forma ininterrompuda des de l’any 2008 i, per tant, constitueix una 
bona hemeroteca de totes les accions que s’han portat a terme a la demarcació en 
aquestes matèries.  
La consulta d’aquesta hemeroteca permet que els ens locals de la demarcació puguin 
conèixer de primera mà les experiències que altres ens locals de la zona desenvolupen 
en aquests camps i que aquestes experiències els puguin ser útils i puguin inspirar-ne 
les eventuals accions.  
Cal destacar que aquest recull va ser, fins a l’any 2015, un recull exclusiu en participació 
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ciutadana. A partir de l’any 2016, aquest recull va començar a incloure també els 
àmbits de la transparència i el bon govern.  
 
Recull de píndoles informatives sobre novetats i informacions rellevants 
 
Durant l’any 2017 i amb la finalitat de proporcionar píndoles o càpsules informatives 
puntuals i amenes a tots els ens locals de la demarcació de Girona sobre temes 
relacionats amb el bon govern, la participació ciutadana, la transparència i 
l’administració electrònica que els puguin interessar, l’Oficina ha elaborat i ha tramès 
correus puntuals, encapçalats amb el títol «Saps que...».  

3.2.1.3. Dades sobre els assessoraments de l’any 2017 
 

Les vies de sol·licitud de subvencions, durant aquest 2017, han sigut les mateixes que 
estaven habilitades durant l’any 2016. Generalment, hem rebut sol·licituds a través de 
canals telemàtics (per correu electrònic i telèfon).  
 
El nombre total de sol·licituds d’assessorament ateses durant l’any 2017 ha sigut de 
181.  
La xifra és inferior a la de l’any 2016 (237 assessoraments). Aquest fet s’explica 
principalment perquè la majoria de consultes del 2016 estaven relacionades amb el 
funcionament dels portals de la Seu-e 2.0 que s’acabaven de posar en funcionament 
(desembre de 2015).  
 
Sobre els assessoraments que s’han ofert, es recullen les dades següents:  
 
 Els temes dels assessoraments fets 

 La naturalesa dels ens que han sol·licitat els assessoraments 

 La distribució territorial de les sol·licituds d’assessorament  

Assessoraments segons el tema 
 
Pel que fa als temes generals de les sol·licituds d’assessorament, han versat sobre 
quatre grans blocs: transparència, bon govern, participació ciutadana i administració 
electrònica. 
Més de la meitat de les sol·licituds d’assessorament han estat sobre participació 
ciutadana, concretament un 61,88 %. Un 22,10 % ha estat sobre transparència, un 
7,73 % sobre administració electrònica, i només un 1,10 % sobre bon govern. La resta, 
un 7,18 % dels assessoraments sol·licitats, han estat sobre altres temes.  
En relació amb els anys anteriors, s’ha pogut observar un increment de les peticions 
vinculades a la participació ciutadana, la majoria de les quals relacionades amb la línia 
de subvencions específica en la matèria i amb la redacció de projectes per poder-hi 
optar. Moltes de les peticions relacionades amb participació ciutadana han anat també 
encaminades a sol·licitar solucions tecnològiques que permetin vehicular els processos 
participatius i que en especial prevegin mecanismes de vot electrònic.  
Els consistoris i els diferents ens locals han concentrat d’una forma molt clara una part 
dels seus esforços a posar-se el dia en administració electrònica, i han reduït de forma 
més o menys evident els recursos i esforços a atendre les obligacions legals en matèria 
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de transparència.  
Temes dels assessoraments fets 

 
FIGURA 6. Registre d’assessoraments oferts d’acord amb els temes 
 

De les 181 sol·licituds d’assessorament rebudes al llarg de l’any, se n’han resolt 177, el 
97,79 %, mentre que 4 o bé estan en procés de resolució o bé cal tornar a contactar el 
sol·licitant. I finalment, la mitjana de dies de resposta a les sol·licituds ha estat de 2,54 
dies.  
Al núvol d’etiquetes següent es mostren, en forma de mapa conceptual visual, els 
motius de sol·licitud d’assessorament rebuts durant aquest 2017 d’acord amb la 
freqüència. Així, les etiquetes més grans corresponen als temes més recurrents i les 
etiquetes més petites, als temes que no han sigut objecte de sol·licitud 
d’assessorament amb tanta freqüència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7. Núvol d’etiquetes dels assessoraments oferts segons la freqüència del tema 
 
 

Assessoraments segons la naturalesa de l ’ens que els sol·licita 
 

Atenent la naturalesa de l’ens sol·licitant de l’assessorament, aquest 2017 ha permès 
constatar que l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana segueix 
tenint com a públic principal de les seves actuacions i prestació de serveis els 
ajuntaments de la demarcació de Girona (62,73 % de les consultes rebudes).  

61,88 %

22,10 %

7,73 %

1,10 % 7,19 %
Participació Ciutadana

Transparència

Administració
Electrònica

Bon Govern

Altres
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Ens sol·licitants d’assessorament 

 
 
FIGURA 8. Registre d’assessoraments fets d’acord amb la naturalesa de l’ens que el sol·licita 

 
En segon lloc, i pertanyents a l’àmbit de treball intern de l’Oficina, se situen les 
consultes efectuades pels organismes autònoms, ens dependents de la Diputació de 
Girona i vinculats a aquesta, amb un percentatge del 8,07 %, i les internes, amb un 
6,83 % (en total sumen un 14,9 % de les consultes). Aquest percentatge conjunt posa 
de manifest un increment molt clar del pes específic que tenen les consultes i els 
assessoraments duts a terme en l’àmbit intern. 
 
Distribució territorial dels assessoraments fets 
 

El nombre de sol·licituds d’assessorament rebudes durant el 2017 presenta una 
distribució desigual al territori. Algunes comarques, com el Baix Empordà amb un 
23,44 % de les sol·licituds, i l’Alt Empordà, amb un 15,63 %, que conjuntament 
representen un terç del total, i les segueixen altres com el Gironès (14,84 %), la Selva 
(14,06 %) o la Garrotxa (13,28 %). D’altra banda, la resta de comarques de la 
demarcació presenten un percentatge molt reduït de trucades d’assessorament, amb 
un 4,69 % en el cas del Pla de l’Estany; un 2,34 % pel que fa a la Cerdanya, i un 1,56 % 
respecte a la comarca del Ripollès.  
Pel que fa a altres ens que no pertanyen a l’àmbit territorial de Girona, els serveis 
prestats representen el 10,16 % dels assessoraments totals que s’han fet.  
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Distribució territorial dels assessoraments

 
FIGURA 9. Registre d’assessoraments segons la distribució territorial 

3.2.2. Servei de formació 
 

L’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana ha executat, durant el 
transcurs de l’any 2017, el Pla de Formació en Bon Govern, Transparència i Participació 
Ciutadana, que ja ha arribat a la desena edició.  
Com en les edicions anteriors, els grans eixos de les activitats formatives que s’han 
desenvolupat durant el 2017 han buscat proporcionar formació pràctica i de qualitat 
als ens locals de la demarcació, i han aprofundit en: 
 Les habilitats i competències personals dels treballadors públics (habilitats 

digitals, competències en noves tecnologies i les habilitats de gestió d’equips i 

el treball coordinat) 

 La millora i ampliació de coneixements sobre àmbits temàtics que són 

competència de l’Oficina (transparència, bon Govern i participació ciutadana). 

3.2.2.1. Tipologia de la formació i dels cursos de l’any 2017 

3.2.2.1.1. Introducció 
 
La naturalesa de la formació impartida per l’Oficina ha canviat notablement durant 
aquest 2017. L’any 2017 s’han organitzat un total de 5 cursos per a tècnics i una 
jornada, una xifra notablement inferior a la del 2016, any en què, tal com s’exposa a la 
Memòria de l’Oficina del 2016, se’n van impartir 15. Aquesta diferència substancial té 
dos fonaments molt clars: 
 

1. Durant el 2016 hi va haver formacions sobre el portal de la Seu-e 2.0 massives 

(8 formacions repetides amb 159 assistents en total) que no s’han fet durant el 

2017.  

2. S’han fet moltes formacions internes al personal de la Diputació i al seu sector 

públic que no s’han comptabilitzat com a serveis de formació dins del Pla de 

Formació.  
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3.2.2.1.2. Finalitats i objectius dels cursos 
 

El Pla de Formació té la finalitat de facilitar eines conceptuals i instrumentals per 
impulsar el bon govern, la transparència i la participació ciutadana; 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 generals 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 

 Enfortir la xarxa de tècnics locals mitjançant la reflexió, l’intercanvi 

d’experiències i el foment del debat sobre aquests temes 

A l’annex I es detallen tots els cursos que s’han impartit. Per a cada curs s’especifica la 
ubicació, el nombre d’assistents, la durada, la valoració mitjana obtinguda i els 
objectius.  

3.2.2.1.3. Pressupost de formació  
 

Per a l’any 2017, amb la finalitat de portar a terme el Pla de Formació en Bon Govern, 
Transparència i Participació Ciutadana, s’ha disposat d’un total de 15.000,00 €, 
corresponents a l’aplicació pressupostària 404 9240 22606 del capítol 2 destinada a 
«Cursos i programes de bon govern, transparència i participació». 
 
Les despeses d’aquesta partida han sumat un total de 4.220,20 €, és a dir, només han 
representat el 28,13 % de la quantitat pressupostada inicialment.  
 

 15.000 € pressupostats  4.220,20 € gastats 
 
 

                             14 cursos impartits  

     5 cursos impartits per professorat extern 

 

      9 cursos impartits amb mitjans tècnics i personals propis 

 
 
En relació amb el volum econòmic pressupostat per a la formació, hi ha un descens 
progressiu respecte als anys anteriors, ja que la majoria dels cursos han estat impartits 
pels tècnics mateixos de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació. 
A títol informatiu, l’estalvi que suposa aquest fet s’estima en 7.596,36 €. 
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3.2.2.2. Dades i valoracions sobre cursos i formació impartits durant l’any 
2017 
 

Igual que els anys anteriors, l’Oficina té en consideració les valoracions realitzades pels 
assistents pel que fa a la formació obtinguda perquè és un bon mecanisme per obtenir 
dades rellevants sobre el grau d’utilitat de la formació i la consecució dels objectius 
inicialment proposats. 
 
Mètode de valoració dels cursos  
 
La valoració del programa de formació de cada curs del Pla de Formació en Bon 
Govern, Transparència i Participació Ciutadana impartit aquest 2017 s’extreu del 
buidatge dels qüestionaris de valoració que emplenen els assistents després de cada 
curs o 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 de valoració s’agrupen en 5 apartats. A banda de la valoració 
global del curs, també es valoren diferents indicadors més específics que aporten 
informació sobre el grau de satisfacció i les possibilitats de millora de cada jornada 
després de les experiències viscudes pels assistents.  

FIGURA 10. Indicadors específics de valoració de la formació impartida durant el 2017 inclosos als qüestionaris 
d’avaluació tramesos als assistents 
 
Durant el 2017, 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 5 cursos adreçats a tècnics dels ens 

locals. 
 

Indicadors específics del Pla de Formació Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana 
2017 
Aspectes generals de la jornada S’analitza l’horari, l’organització i l’estructura del 

curs, la durada i el grau d’utilitat. 

Professorat Es valora el domini de la matèria, la metodologia, 
la combinació de teoria i pràctica, la resolució de 
dubtes i el foment de la participació. 

Continguts Es valoren l’interès i la utilitat dels continguts. 

Organització S’analitzen els processos d’inscripció, l’acollida, el 
material de suport i la informació sobre el curs. 

Espai Es valora l’accessibilitat, la sala de formació, la 
comoditat, l’acústica, la visibilitat i el suport 
tecnològic. 
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FIGURA 11. Cursos impartits durant el 2017 
 

 

La VALORACIÓ MITJANA dels cursos ha sigut de 4,45 sobre 5 

 

 El NOMBRE D’ASSISTENTS dels cursos ha sigut de 119 persones 

Formació coorganitzada 
 

En coordinació amb la Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de 
Catalunya, l’Oficina també ha participat i coorganitzat la jornada de formació següent: 
 

 Presentació de la guia per dissenyar i executar processos participatius en 

l’àmbit municipal. 

Projectes de formació 2018-2019 
 

Durant els últims mesos d’aquest any, l’Oficina ha començat a treballar, juntament 
amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la creació d’un postgrau 
en administració electrònica i govern obert per al curs acadèmic 2018-2019, impartit a 
través de la Fundació Universitat de Girona. 

El postgrau està en una fase inicial, ja que encara està pendent dels tràmits d’avaluació 
i d’aprovació per part de la Junta de Govern de la Universitat, de manera que el pla 
docent i la proposta de professors i col·laboradors encara és provisional. Si s’aprova, 
en el postgrau participaran professors de diferents universitats i personal de les 
administracions públiques. 

Comparativa amb l ’historial de formació 2011-2017 
 
Tal com hem indicat en la introducció a l’epígraf relatiu al servei de formació (3.2.2.1.1) 
aquest ha estat un any de canvis per a l’Oficina quant a les accions formatives.  
Si ens centrem únicament en les formacions de l’àmbit de treball extern (dirigit als ens 
locals de la demarcació), la reducció en relació amb l’any 2016 és molt considerable. 
Com s’observa al gràfic, l’any 2016 es van formar un total de 305 tècnics, i durant el 
2017, en canvi, un total de 119.  

Cursos impartits

• Jornada Viure l’administració amb entusiasme 

• Curs: BRIDGE: Construint ponts de relació entre persones. El model d’estils 
relacionals

• Curs: Com exposar en públic i predisposar que t’escoltin. Comunicació efectiva 

• Curs: Compartir coneixements: eines per a l’administració local

• Curs: Pressupostos participatius: el què, el com i el perquè al món local

http://www.ddgi.cat/lportal/web/participacio-ciutadana/presentacio-de-la-guia-de-participacio-ciutadana
http://www.ddgi.cat/lportal/web/participacio-ciutadana/presentacio-de-la-guia-de-participacio-ciutadana
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Evolució del nombre de persones formades per l’Oficina 

FIGURA 12. Gràfic comparatiu del període 2011-2017 segons el perfil dels assistents als cursos i jornades 
 

Tot i aquesta reducció evident, cal destacar que, tal com s’observa al gràfic, l’Oficina ha 
començat a impartir molta formació interna (a treballadors de la Diputació i el seu 
sector públic). Aquestes formacions internes no estaven previstes inicialment, no 
formen part de Pla de Formació en Bon Govern, Transparència i Participació 
Ciutadana i s’han fet amb recursos tècnics, personals i materials propis de l’Oficina.  
Tot i que aquestes formacions internes tenen un caràcter diferent de les internes, cal 
destacar que si sumem, en nombres absoluts, el total de persones formades (formació 
externa del Pla de Formació en Bon Govern, Transparència i Participació ciutadana, 
més la formació interna), la xifra total és de 283 persones, només 22 persones menys 
que l’any 2016. 
 

Any Tipus de 
formació 

A qui s’adreça? Persones 
formades 

TOTAL DE 
PERSONES 
FORMADES 

 

2016 
 

 
Externa 

A ens locals de la 
demarcació 

305  
305 

 
Interna 

A empleats públics 
DdGi i el seu sector 
públic 

0 

 
 

2017 

 
Externa 

A ens locals de la 
demarcació 

119  
283 

 
Interna 

A empleats públics 
DdGi i el seu sector 
públic 

164 

FIGURA 13. Canvis en la formació durant el període 2016-2017   
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3.2.3. Servei de suport econòmic 
 

El tercer servei que ofereix l’Oficina 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 puguin desenvolupar 
diferents activitats de foment dels àmbits de treball de l’Oficina de Bon Govern, 
Transparència i Participació Ciutadana.  
 

3.2.3.1. Subvencions en règim de concurrència competitiva: subvencions als 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades per a polítiques de 
foment de la participació ciutadana 
 
Seguint en la línia iniciada el 2016, aquest servei s’ha materialitzat a través de la 
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva de subvencions als 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades per a polítiques de foment de la 
participació ciutadana. 
 
Dels 47 ajuntaments subvencionats l’any 2016, 10 van comunicar la renúncia a la 
Diputació de Girona per un import total de 13.544,99 €. 
 
Els motius principals de renúncia a les subvencions concedides són: 
 
 Manca o insuficiència de finançament: el percentatge assignat per la 

subvenció no és suficient per cobrir tot el pressupost del projecte i l’ens local 

no té cap partida pressupostària prevista.  

 Els processos participatius no s’han pogut portar a terme abans del període de 

justificació de la subvenció.  

Les bases específiques reguladores aprovades l’any 2016 es van redactar de nou l’any 
2017 per precisar criteris, per establir una puntuació mínima per obtenir subvenció i 
per puntualitzar diversos aspectes que generaven una certa dificultat tant al centre 
gestor a l’hora de resoldre la convocatòria com als peticionaris: en primer lloc, perquè 
omplien la sol·licitud amb inexactitud; en segon lloc, per la impossibilitat d’executar el 
projecte subvencionat, i per acabar, perquè no justificaven correctament l’actuació. 
 
Aquesta línia de subvencions s’ha nodrit de l’aplicació pressupostària 404 9240 46200 
del capítol 4, dotada amb un import de 75.000,00 €, destinada a «Ajuts a ajuntaments 
per a programes de bon govern, transparència i participació ciutadana». 
 

 Aprovació de les bases: Sessió Plenària de 16 de maig de 2017 

 Aprovació de la convocatòria: Junta de Govern de 6 de juny de 2017 

 Termini per presentar sol·licituds: del 15 de juny al 31 de juliol de 2017 

 Resolució de la convocatòria: Junta de Govern de 31 d’octubre de 2017  
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 En la resolució de la convocatòria, es van concedir subvencions a 29 

ajuntaments i es van desestimar 9 peticions perquè no obtenien la puntuació 

mínima establerta a les bases. 

 

  75.000,00 €  pressupostats 

 

   

29 ajuntaments subvencionats 

 

Dades rellevants sobre la convocatòria 2017 
 

Seguidament es recullen algunes de les dades més rellevants en relació amb la 
convocatòria de l’any 2017. 
 

Dades generals dels projectes presentats:  
 
 Es van presentar 38 sol·licituds, però 9 no van arribar a la puntuació mínima 

establerta a les bases. 

 L’import màxim concedit va ser de 3.698,54 € per a l’Ajuntament de Mieres, 

amb una puntuació de 58 punts sobre un màxim de 70. 

 L’import mínim atorgat va ser de 1.500,00 € corresponent a l’Ajuntament de 

Riudaura, amb un total de 45 punts sobre 70. 

 

 

 
 
Tipus de projectes identificats  
 

A partir de totes les sol·licituds presentades, s’han pogut identificar dos grans tipus de 
projectes: 

o Projectes concrets, amb un tema específic, per a 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 hi participen 

(que exigeix fins i tot la necessitat de regular la participació ciutadana). 

3.3.  Àmbit de treball intern. Bon govern, transparència i administració 
electrònica a la Diputació de Girona 

 

L’àmbit de treball intern comprèn l’últim gran àmbit d’actuació de l’Oficina i fa 
referència a l’esfera de treball que l’Oficina du a terme dins la mateixa Diputació i en 
tot el seu sector públic.  
Com ja hem comentat anteriorment, aquest és un àmbit de treball que, amb l’entrada 

El percentatge mitjà de finançament dels projectes de participació ciutadana és del 

32 % sobre el total del pressupost de projecte presentat. 
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en vigor de les lleis de transparència, així com les lleis 39 i 40, ha pres molt de 
protagonisme.  
En l’àmbit intern, els treballs de l’oficina s’han centrat en tres grans temes: 
 

 
FIGURA 14. Àmbits de treball intern de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana 

3.3.1. Administració electrònica i transparència 
 

El treball en aquests dos eixos 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 complir les noves lleis de règim jurídic i 
procediment administratiu comú.  
També es fan tasques de manteniment i millora de la transparència interna 
(transparència activa) de la Diputació de Girona i el seu sector públic, i de millora de 
l’accessibilitat i comprensibilitat de la informació publicada. 
 
Així mateix, durant l’any 2017 s’ha treballat per regular correctament la seu electrònica 
de la Diputació i per incorporar algunes eines d’administració electrònica que han fet 
possible el compliment de les disposicions establertes a les lleis 39 i 40. En concret, 
s’ha implantat: 

 El Tauler electrònic de la Diputació de Girona. És una eina que permet complir 

el tràmit d’informació pública de determinats procediments i en el qual 

s’obtenen evidències electròniques fefaents que es compleix. 

 Plataforma de subvencions. És una eina que ha de permetre facilitar tots els 

tràmits relacionats amb les línies de subvencions de la Diputació a entitats, 

empreses i ciutadania, i que incorpora la integració amb el Registre electrònic i 

també facilitats en l’ús de determinats sistemes d’identificació i signatura per 

part dels ens i entitats que sol·liciten subvencions.  

3.3.1.1. Assessorament intern. La Diputació i el seu sector públic 
 

En el marc de l’àmbit intern de la Diputació de Girona i amb la finalitat d’implantar la 
transparència i l’administració electrònica als diferents organismes autònoms i ens 
dependents i vinculats (exceptuant Xaloc i Dipsalut), durant l’any 2017 va portar-se a 
terme una revisió exhaustiva de l’estat dels webs corporatius del sector públic de la 
Diputació, l’estat de compliment de la LTCat a partir d’una sèrie d’indicadors de 

Transparència

Bon govern
Administració 

electrònica
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transparència, i l’estat d’altes i ús de les eines d’administració electrònica requerides 
per complir les disposicions en aquest sentit. 
En relació amb la revisió efectuada sobre l’estat de compliment dels 147 indicadors 
relatius a transparència i administració electrònica, destaquen els percentatges de 
compliment següents: 
 

Estat de compliment del sector públic de la Diputació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 15. Resum de l’estat de compliment de les disposicions en matèria de transparència i administració 
electrònica dels ens que formen el sector públic de la Diputació de Girona  

 
La mitjana de compliment de la LTCat per part d’aquests ens, l’any 2016, era del 16 %. 
Durant l’any 2017, aquests percentatges de compliment s’han incrementat 
notablement (una mitjana de compliment del 37,13 %) perquè aquests ens han anat 
incorporant informació als seus portals i eines d’administració electrònica a les seves 
seus.  
 
En concret, pot apreciar-se que la majoria dels organismes autònoms i ens dependents 
i vinculats han millorat substancialment el compliment de les obligacions en matèria de 
transparència.  
 
En el marc de l’activitat d’assessorament i assistència de l’Oficina als ens integrants del 
seu sector públic durant aquest 2017, s’ha posat en funcionament el conjunt de portals 
i seus electròniques de tots aquests ens (exceptuant Xaloc i Dipsalut, que ja en 
disposaven).  
 
En concret, s’ha utilitzat la solució tecnològica desenvolupada en el marc de la Xarxa de 
Governs Transparents pel Consorci AOC. L’ús d’aquesta tecnologia els permet editar els 
seus propis portals de transparència, centralitzar totes les eines d’administració 
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electrònica a l’espai Seu-e previst en aquesta mateixa solució i també els permet 
utilitzar els avantatges de la informació automatitzada que ofereixen aquests portals.  
 
Per tal de complementar l’activació d’aquests portals s’ha coordinat l’alta de totes les 
eines d’administració electrònica ofertes pel Consorci AOC: 
 

 e-TAULER – Tauler electrònic 

 e-NOTUM – Notificacions electròniques 

 Registre Públic de Contractes  

3.3.1.2. Formació interna 
 
Com ja s’ha esmentat a l’epígraf «Comparativa amb l’històric de formació», la 
transversalitat dels treballs interns de l’Oficina i la posada en funcionament de diverses 
eines d’administració electrònica han fet palesa la necessitat de fer una sèrie de 
formacions internes al personal de la Diputació de Girona. Aquestes formacions 
sempre s’han dut a terme amb els mitjans propis de l’Oficina i les han impartit 
directament els seus tècnics, amb l’encàrrec previ de Secretaria General.  
Aquestes formacions han estat coorganitzades amb Recursos Humans de la Diputació, 
que és el departament que ha gestionat les inscripcions i avaluacions d’aquests cursos.  
Per aquest darrer motiu, no disposem de dades d’avaluació de les formacions internes 
que s’han fet, tot i que s’annexen algunes dades relatives a les formacions a l’annex I.  
 
S’han impartit els cursos següents: 
 

Data Formació Tema Assistents 

22/02/2017 Formació sobre la Seu-e de la DdGi Transparència 15 

29/03/2017 Administració electrònica i 
transparència al sector públic DdGi 

Administració electrònica 
Transparència 

22 

06/06/2017 Administració electrònica i 
transparència al sector públic DdGi 

Administració electrònica 
Transparència 

11 

06/07/2017 Curs d’e-TAULER per a personal DdGI 
(1a sessió)  
 

Administració electrònica 19 

10/07/2017 Curs d’e-TAULER per a personal DdGI Administració electrònica 23 

10/07/2017 Curs d’e-TAULER per a personal DdGI Administració electrònica 27 

20/07/2017 Curs d’e-TAULER Ajuntament de 
Girona 

Administració electrònica 5 

29/07/2017 Curs d’e-TAULER i e-NOTUM per a 
personal DdGI 

Administració electrònica 26 

12/12/2017 Taller edició portal transparència AOC 
sector públic DdGI 

Administració electrònica 16 

Total d’empleats públics DdGi + sector públic formats: 164 
FIGURA 16. Formacions internes impartides durant l’any 2017 
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3.3.1.3. Transparència interna 
 

Portal de Transparència de la DdGi, mètrica i visites 
 

Des de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana, en col·laboració 
amb l’Oficina de Difusió, es porta a terme un control i anàlisi de les  visites al Portal de 
Transparència de la Diputació de Girona amb la finalitat de poder tenir una certesa 
sobre l’accessibilitat del portal, la seva usabilitat, i poder fer-hi totes les millores que 
siguin necessàries.  
Durant l’any 2016, el Portal de Transparència de la Diputació va tenir 4.044 visites, però 
l’any 2017 han disminuït considerablement, fins a 2.387 visites. També han disminuït 
altres variables, com el temps mitjà d’estada a la pàgina, que s’ha reduït de 3 minuts i 
37 segons l’any 2016 a 2 minuts i 51 segons l’any 2017. 
Pel que fa al perfil dels usuaris, l’any 2016 el 56,53 % n’eren usuaris nous, mentre que 
el 43,47 % n’eren usuaris repetidors. L’any 2017, els usuaris nous s’han enfilat fins al 
70,3 %, i els repetidors han estat un 29,7 %. 
El mes amb més visites al portal durant l’any ha estat el mes de gener, en què s’hi han 
registrat 291 visites, mentre que el mes amb menys visites ha estat el mes d’agost, amb 
tan sols 119 visites. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 17. Resum de les dades més rellevants de la mètrica i les visites al Portal de Transparència de la Diputació de 
Girona 

Evolució de les visites al Portal de Transparència de la Diputació 

 
FIGURA 18. 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 
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Avaluacions en matèria de transparència  
 

Durant l’exercici 2017, la Diputació de Girona s’ha sotmès a diverses avaluacions 
externes en matèria de transparència. Tot i que inicialment són menys de les que 
s’esperaven, són significatives perquè aporten informació sobre l’estat de compliment 
de les obligacions en matèria de transparència previstes a la LTCat.  
 
Durant l’any 2017, la Diputació es va sotmetre a les avaluacions següents: 
 

o InfoParticipa UAB – març de 2017 (primer cop que va avaluar diputacions) 

o Síndic de Greuges de Catalunya – març de 2017 

o Recomanacions del Defensor del Pueblo – juliol de 2017 

o Dyntra, Índice Dinámico de Transparencia, Diputaciones e Insularidades – 

avaluacions obertes tot l’any 

InfoParticipa 
 
La Diputació de Girona ha rebut aquest any 2017 el Segell InfoParticipa, que atorga el 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Es tracta d’una qualificació que s’atorga després d’avaluar la 
qualitat i la transparència de la comunicació pública als webs dels municipis i les 
corporacions locals. El Segell InfoParticipa és una marca de qualitat que dona garantia 
de confiança a la ciutadania i constitueix un incentiu als governs locals per avançar en 
matèria de transparència. 
El 19 d’abril el diputat Fermí Santamaria va recollir en nom de la Diputació de Girona el 
guardó que la distingeix amb el Segell InfoParticipa, en un acte a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 

 
 

Dades sobre la puntuació de la Diputació de Girona 
 
 

 Obtenció del Segell 

InfoParticipa a la qualitat i la 

transparència de la comunicació 

pública local 

 85,21 % d’indicadors complerts 

 42 ítems complerts de 52 ítems 

totals 
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IMATGE 2. L’esdeveniment d’entrega dels Premis InfoParticipa 2017, on van ser presents tots els alcaldes dels 
ajuntaments gironins guardonats  

 

Síndic de Greuges de Catalunya 
 
Quant a l’avaluació del Síndic de Greuges de Catalunya, se’n va rebre l’enquesta 
avaluadora el mes de març del 2017, que constava de 15 preguntes i 3 subpreguntes, 
distribuïdes en 5 àrees temàtiques: govern obert, bon govern, accés a la informació, 
bona administració i règim sancionador.  
La Diputació de Girona no disposa de resultats de les avaluacions del Síndic de Greuges 
perquè aquesta institució presenta els resultats agregats de les avaluacions en un 
informe anual al Parlament de Catalunya.  
 
Dyntra – Diputaciones e Insularidades 
 
En l’exercici 2017, la Diputació també s’ha sotmès a l’avaluació de Dyntra, una 
plataforma de caràcter col·laboratiu que treballa en el mesurament i la gestió del 
govern obert en les organitzacions des de la perspectiva de la societat civil.  
Per vehicular les avaluacions, Dyntra disposa de diversos índexs, entre els quals hi ha 
els corresponents a les Diputacions i Insularitats. Aquest índex consta de 185 
indicadors de transparència dividits en diferents àmbits: 
 

 Transparència institucional 

 Accés a la informació i publicitat activa 

 Participació i col·laboració ciutadana 

 Transparència econòmica i financera 

 Contractació de serveis 

 Serveis i suport als municipis  

Les actuacions que l’Oficina va dur a terme durant l’any 2017 l’han portat a obtenir-hi 
els següents resultats: 
 

 78,38 % d’indicadors complerts 

 154 indicadors complerts de 185 indicadors totals 
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 5a diputació més transparent d’Espanya en el rànquing general 

3.3.1. Bon govern 
 

En matèria de bon govern, enguany l’Oficina ha treballat en la preparació d’un model 
de Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació, que es preveu que sigui 
d’aplicabilitat per a tots els alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes 
autònoms, per tal de complir les obligacions en matèria de principis ètics i regles de 
conducta que s’estableixen a la LTCat.  
 
Per tal de treballar de forma coordinada i seguir les directrius establertes en el marc de 
la Xarxa de Governs Transparents, el punt de partida per a l’elaboració d’un codi de 
conducta per a la Diputació ha sigut el model únic de Codi de conducta dels alts càrrecs 
dels ens locals desenvolupat en el marc del Grup de Treball del Codi Ètic de la Xarxa.  

4. Dades rellevants de la demarcació de Girona en matèria de 
transparència i bon govern 

 

Per tal de posar de manifest l’estat de compliment de les previsions en matèria de 
transparència i bon govern, àmbits en els quals la Diputació de Girona presta 
assistència i assessorament als municipis, es mostren, a tall de resum, les dades més 
rellevants dels ens de la demarcació de Girona.  
Aquestes dades s’han obtingut en el marc de les activitats d’observació i monitoratge 
del territori que porta a terme l’Oficina.  

4.1.  Resum de dades de l’estat de compliment de les disposicions en 
matèria de transparència dels ens locals de la demarcació de 
Girona 

 
Pel que fa al compliment de la LTCat per part dels municipis de la demarcació de 
Girona, trobem que hi ha 5 municipis que tenen un model de portal de transparència 
propi i no fan ús de l’eina de l’AOC: Sant Joan les Fonts, Hostalric, Tossa de Mar, 
Puigcerdà i Girona. D’altra banda, també hi ha 5 municipis més que no disposen de 
portal de transparència propi ni utilitzen l’eina de l’AOC, de manera que no tenen cap 
mena de portal de transparència, que són Fontanilles, Viladasens, Das, Sant Feliu de 
Buixalleu i Cervià de Ter.  
 
Els municipis que compleixen més les obligacions de la llei i, per tant, presenten un 
percentatge de compliment més elevat, són Lloret de Mar (87,94 %), Porqueres 
(82,98 %), Torroella de Montgrí (79,43 %), Sant Feliu de Guíxols (79,02 %) i Canet d’Adri 
(74,47 %). Cal destacar també que dels 211 municipis gironins avaluats (exceptuant els 
que tenen portal de transparència propi i els que no en tenen de cap mena), només 45 
(el 22,27 %) obtenen un percentatge de més del 50 %, és a dir, que 166 no arriben a 
complir el 50 % de les obligacions de transparència (el 77,73 %).  
 
Si fem una mitjana del percentatge de compliment de la LTCat dels 211 municipis de la 
demarcació de Girona analitzats, comprovem que és del 41,93 %. Si dividim els 
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municipis en dos grups segons que tinguin més i menys de mil habitants, el 
percentatge de compliment mitjà dels municipis de més de mil habitants és del 
49,14 %, mentre que el dels municipis de menys de mil habitants disminueix fins al 
37,07 %.  
 

Percentatges de compliment de la LTCat segons la mida del municipi 

 
FIGURA 19. Gràfic que representa el percentatge de compliment de les disposicions en matèria de transparència als 
ajuntaments de la demarcació de Girona en les franges de més de 1.000 habitants i menys de 1.000 habitants  
 
D’altra banda, hi ha 44 municipis que tenen el mateix percentatge de compliment del 
31,91 %. Aquest percentatge estàtic es deu al fet que als seus portals de transparència 
només es publica la informació que és de publicació automàtica i que no requereix que 
ningú aboqui dades o publiqui cap document de manera manual.   

4.2. Resum de dades de l’estat de compliment de disposicions en 
matèria de bon govern als ens locals de la demarcació de Girona 
 
En matèria de bon govern, l’indicador més clar del compliment de les obligacions legals 
es basa en el recompte de codis ètics, de bon govern i de conducta dels alts càrrecs que 
s’han aprovat a la demarcació. Aquests codis, com a norma general, estableixen i 
incorporen les previsions en la matèria existents a la LTCat, tot i que agafen 
nomenclatura i naturalesa diverses segons l’ens que l’ha aprovat.  
Durant el 2017, 27 ajuntaments i 2 consells comarcals de la demarcació de Girona van 
aprovar el seu codi de conducta (amb les variants de codi ètic o codi de bon govern). 
Alguns l’han elaborat seguint el model de Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens 
locals de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya: 
 

 27 ajuntaments i 2 consells comarcals han aprovat codis. 

 Només el 12,22 % dels ajuntaments de la demarcació han aprovat codis. 

 La Garrotxa, amb 13 codis, és el territori on s’han aprovat més codis. 
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5. Despeses del servei de bon govern, transparència i participació 
ciutadana 
 

El pressupost de bon govern, transparència i participació ciutadana de l’exercici 2017 es 
desglossa de la manera següent: 
 

Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost Despeses 

404 9240 46200 Ajuts a ajuntaments 
programes de bon 

govern, transparència 
i participació 

ciutadana 

75.000,00 € 75.000,00 € 

404 9240 22606 Cursos programa bon 
govern, transparència 

i participació 

15.000,00 € 4.760,20 € 

404 9240 22706 Estudis i treballs 
tècnics bon govern, 

transparència i 
participació 

10.000,00 € 10.817,40 € 

FIGURA 19. Pressupost de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana per a l’exercici 2017 

 

Del capítol 4, els crèdits inicials es van destinar íntegrament a les subvencions dels 
ajuntaments. 
 
Pel que fa al capítol 2, cal destacar que dels 15.000 € inicials destinats a «Cursos 
programa bon govern, transparència i participació» no va consumir el total de 
l’aplicació pressupostària perquè una gran part dels cursos els van impartir els tècnics 
del servei. 
 
El contracte d’assessorament amb Josep Matas es va imputar íntegrament a l’aplicació 
del capítol 2 d’«Estudis i treballs tècnics bon govern, transparència i participació». 
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Annex I. Cursos impartits 
 
Jornada Viure l’administració amb entusiasme 
 
Girona, 1 de març del 2017 
 
Objectius 

- Reflexionar de manera informal 

sobre l’administració, la 

motivació a l’hora de treballar-hi 

i la desburocratització. 

- Analitzar noves maneres de fer 

que els treballadors públics 

s’adaptin als canvis en què estan 

immersos com a conseqüència 

de les novetats legislatives i 

tecnològiques. 

- Obtenir, de manera 

col·laborativa, eines i mètodes 

de motivació en la gestió del 

canvi cap a l’administració electrònica i la transformació digital. 

Assistents: 49 
Valoració global mitjana: 4,50 sobre 5 
 
Curs BRIDGE: construint ponts de relació entre persones. El model d’estils relacionals 
 
Girona,  22 de setembre del 2017 
 
Objectius 
L’objectiu del curs era introduir els 
assistents al model Bridge®: construint 
ponts de relació entre persones, per 
comprendre quin és el nostre estil 
relacional, adquirir habilitats de 
comunicació i adaptar la nostra 
comunicació als interlocutors.  
 
Assistents: 16 
Valoració global mitjana: 4,69 sobre 5 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
 

Curs Com exposar en públic i predisposar que t’escoltin. Comunicació efectiva 
 
Girona,  26 de maig i 2 de juny del 2017 
 
Objectius 

- Estructurar de manera adequada els 

continguts de qualsevol exposició. 

- Facilitar el control de l’ansietat abans 

i durant les exposicions en públic. 

- Perfeccionar les habilitats 

comunicatives davant de l’auditori. 

Assistents: 7 
Valoració global mitjana: 4,80 sobre 5 
 
Curs Compartir coneixements: eines per a l’administració local 
 
Girona,  12 de juny del 2017 
 
Objectius 

- Posar en comú eines utilitzades en 

xarxes socials per fer arribar el 

missatge, així com compartir 

inquietuds i conèixer estratègies i 

solucions per millorar el missatge i la 

comunicació. 

 
Assistents: 20 
Valoració global mitjana: 3,78 sobre 5 
 
 
Curs Pressupostos participatius: el què, el com i el perquè al món local 
 
Girona, 7 d’abril del 2017 
 
Objectius 

-  Clarificar el concepte de participació 

ciutadana, desmentir tòpics i definir 

on se circumscriuen els pressupostos 

participatius en aquesta nova manera 

de fer política. 

- Aportar noves reflexions, elements 

d’anàlisi i metodologies que permetin 

que els governs locals implementin un 

sistema de pressupostos participatius amb garanties d’èxit. 
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- Analitzar diferents experiències de pressupostos participatius portades a terme per 

municipis catalans en els darrers anys. 

- Definir les fases i les etapes d’aquest instrument de participació ciutadana, així com les 

eines metodològiques existents per dur-los a terme. 

- Dotar els treballadors i responsables dels ens locals de les capacitats tècniques 

necessàries i orientacions polítiques bàsiques per poder dissenyar i dinamitzar un 

procés de pressupostos participatius que realment s’adapti a les característiques i 

particularitats locals del municipi. 

Assistents: 27 
Valoració global mitjana: 4,47 sobre 5 
 
Formació Portal Seu-e 2.0 sector públic Diputació de Girona 
 
Girona, 12 de desembre del 2017 
 
Objectius 

- Breu recordatori de les obligacions de transparència que afecten els ens del sector 

públic de la Diputació.  

- Conèixer els recursos disponibles per als ens en matèria de transparència activa: el 

Servei de Transparència del Consorci AOC i el suport organitzatiu, jurídic i tècnic de la 

Diputació. 

- Adquirir els coneixements tècnics necessaris de gestió i edició de continguts per poder 

utilitzar el Portal de Transparència del Consorci AOC. 

Assistents: 16 
Valoració global mitjana: 4,17 sobre 5 
 
Curs e-TAULER DdGi 
 
Girona, 6 de juliol del 2017 
 
Objectius 

- Donar una perspectiva jurídica 

sobre la utilitat o l’obligatorietat 

d’ús de l’e-TAULER i informar 

sobre els diferents documents 

que han de ser objecte de 

publicació en aquest, així com el 

funcionament dels terminis 

d’exposició pública. 

- Donar una idea clara i pràctica 

del procés que s’ha de seguir per publicar un anunci/edicte a l’e-TAULER. 

- Com establir el termini d’exposició pública, com demanar una diligència electrònica 

d’exposició pública, com classificar l’anunci, etc. 
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Assistents: 3 edicions (72 persones) 
Valoració global mitjana: no hi ha dades* 
 
*Organitzat per RH de la Diputació de Girona, no per l’Oficina.  
 
Reunió de treball Transparència i e-administració al sector públic de la Diputació de 
Girona 
 
Girona, 16 d’octubre del 2017 
 
Objectius 

- Conèixer les obligacions legals 

de la Llei 19/2014, de 

transparència, accés a la 

informació pública i bon 

govern. 

- Donar resposta als dubtes i 

aspectes conflictius que 

l’aplicació de la llei genera en 

els ens locals. 

- Conèixer els serveis de 

transparència del Consorci 

AOC. 

- Conèixer el suport organitzatiu, jurídic i tècnic que es posa a disposició dels ens locals 

per part de la Diputació de Girona. 

- Adquirir coneixements tècnics per a la gestió i l’edició dels continguts del portal. 

Assistents: 16 persones 
Valoració global mitjana: 4,46 sobre 5 


