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Núm. 7356
DIPUTACIó DE GIRONA 
Sistemes i Tecnologies de la Informació

Edicte d’aprovació inicial del Pla de serveis d’assistència als municipis per 
a l’avaluació i  diagnosi de funcionament  dels seus sistemes informàtics de 
la Diputació de Girona 

El ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del 7 d’agost 
de 2018, va aprovar inicialment el Pla de serveis d’assistència als 
municipis per a l’avaluació i  diagnosi de funcionament  dels seus 
sistemes informàtics” de la Diputació de Girona, el qual es transcriu 
literalment tot seguit:

“PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS PER A 
L’AVALUACIÓ I  DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT  DELS SEUS 
SISTEMES INFORMÀTICS 

1. INTRODUCCIÓ

L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de des-
embre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, 
determina que són competències pròpies de la Diputació:
a)  La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la 

prestació integral i adequada dels serveis de competència muni-
cipal a la totalitat del territori provincial.

b)  L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als muni-
cipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

L’Àrea de Cultura, noves tecnologies, esports i benestar de la Di-
putació de Girona, en l’exercici de les seves funcions d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis mitjançant   el 
Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, proposa la crea-
ció d’un nou Servei d’assistència als municipis per a l’avaluació 
i  diagnosi de funcionament  dels seus sistemes informàtics, amb 
l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor pobla-
ció i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei que els perme-
ti conèixer l’estat dels seus sistemes informàtics i prendre decisions 
per a la seva millora i actualització.

Aquest Pla de Serveis recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals 
beneficiaris, la forma de realització i el procediment de sol·licitud i 
concessió. 
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2. SERVEIS QUE ES PRESTEN

El servei oferirà l’avaluació de tres aspectes diferents.

1r) Avaluació genèrica

Té com objectiu avaluar de manera global la instal·lació informàtica 
d’un ajuntament.
Es tracta de realitzar una avaluació i diagnosi dels elements bàsics i 
elaborar una  proposta de millores a implementar.
Elements a Avaluar.
- Còpies de seguretat
- Seguretat física dels equips.
- Seguretat lògica de les aplicacions.
- Estat de la xarxa de comunicacions
- Gestió d’usuaris i polítiques d’accés
- Manteniments i garanties d’equips i programaris/S.O.
- Catàleg d’aplicacions i inventari d’equips

2n) Avaluació de la xarxa i serveis de comunicació.

Té com objectiu avaluar el funcionament de la xarxa d’un ajunta-
ment.
Es tracta de realitzar una avaluació i diagnosi dels elements bàsics 
de la xarxa  i elaborar una  proposta de millores a implementar.
Elements a Avaluar.
- Topologia de xarxa. Electròniques, servidors, adreçaments IP
- Elements de seguretat de la xarxa
- Accés a Internet
- Noms de domini de l’ajuntament

3r)  Avaluació del maquinari.

Té  com objectiu avaluar el funcionament del maquinari d’un ajun-
tament
Elements a Avaluar.
- Servidors:

- Seguretat física dels equips.
- Seguretat lògica de les aplicacions.
- Gestió d’usuaris i polítiques d’accés
-  Comprovar quins usuaris tenen accés als servidors i amb quins 

drets.
-  Periodicitat de canvi de password de l’usuari administrador i 

complexitat de la contrasenya.
- Manteniments i garanties dels servidors i S.O.
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- Catàleg de serveis i inventari de servidors.
- Rendiment i detecció de problemes.

- Ordinadors Personals:
- Seguretat lògica de les aplicacions.
- Gestió d’usuaris i polítiques d’accés
- Manteniments i garanties d’equips i programaris/S.O.
-  Rendiment i detecció de problemes. Es realitzaran les pro-

ves a dos equips escollits a l’atzar o bé a dos equips triats per 
l’ajuntament que presentin problemes de rendiment.

3. BENEFICIARIS DEL PLA

Poden sol·licitar els recursos del servei els ens locals de la demar-
cació de Girona amb una població inferior a 20.000 habitants, mi-
tjançant la presentació telemàtica per l’EACAT del formulari de 
sol·licitud de recursos del servei, disponible a la pàgina web de la 
Diputació de Girona.

4. CRITERIS DE SELECCIÓ

Atès que la diagnosi dels sistemes d’informació dels ajuntaments 
petits és demanen quan hi ha problemes i que el mal funcionament 
dels sistemes d’informació és molt perjudicial per una organització 
burocràtica com un ajuntament les sol·licituds s’aniran atenent en 
la mesura que arribin les sol·licituds i fins a l’esgotament del crèdit 
pressupostat.

5. FINANÇAMENT I REALITZACIÓ DEL SERVEI

Els serveis inclosos dins d’aquest Pla d’assistència es finançaran 
amb els recursos propis de la Diputació de Girona.
Els costos del servei o una part d’aquests es podran repercutir als 
ens locals beneficiaris, amb criteris de capacitat econòmica i/o po-
blacional, mitjançant la tarifació de preus públics que s’aprovi.
Els serveis es prestaran amb els mitjans propis del el Servei de Siste-
mes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona i amb 
les contractacions externes que s’acordin.

6. SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEL SERVEI

Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar la 
sol·licitud indicant els recursos que es demanen, mitjançant el model 
normalitzat disponible a la pàgina web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), i presentar-la mitjançant la plataforma EACAT. Es 
pot presentar més d’una sol·licitud per exercici. La sol·licitud l’ha de 
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signar electrònicament l’alcalde/essa de l’ens local, amb un certifi-
cat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consor-
ci d’Administració Oberta de Catalunya, i s’ha de dirigir al Servei 
de Sistemes i Tecnologies de la Informació. Una vegada registrada 
la sol·licitud, es podrà demanar la documentació que consideri con-
venient per acceptar-la o denegar-la. L’acceptació d’assistència es 
realitzarà per resolució del president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar , que es notificarà als 
beneficiaris, amb l’abast dels treballs a realitzar.

7. APROVACIÓ TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

Que la tramitació ordinària de les accions previstes en aquest pla es 
resolgui per decret de vicepresidència quan la llei ho permeti.

8. NORMES DE DESENVOLUPAMENT

Es faculta el president de la Diputació perquè pugui dictar, mi-
tjançant la resolució corresponent, les normes de desenvolupament 
que resultin necessàries per a la interpretació i desenvolupament 
d’aquest Pla.

9. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS

La vigència d’aquest Pla de Serveis tindrà efectes des de la seva pu-
blicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i continuarà vi-
gent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.”

Aquesta aprovació del Pla de Serveis es sotmet a informació pública 
durant el termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci al BOP i tauler 
electrònic. En el supòsit que durant el termini d’informació pública 
no es formulin al·legacions i/o reclamacions quedarà aprovada de-
finitivament.

Girona, 10 d’agost de 2018 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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