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Administració Local Diputació

diPUtAció de GirOnA
Sistemes i Tecnologies de la Informació

Edicte d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a l’avaluació i la diagnosi del funcionament dels sistemes 
informàtics per a ajuntaments 

Núm. 9165

El ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del 16 d’octubre de 2018, va aprovar inicialment l’ordenança reguladora 
dels preus públics per a l’avaluació i la diagnosi del funcionament dels sistemes informàtics per a ajuntaments “, la qual es 
transcriu literalment tot seguit:

“ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A L’AVALUACIÓ I  LA DIAGNOSI DEL FUNCIONAMENT  
DELS SISTEMES INFORMÀTICS PER A AJUNTAMENTS

Preàmbul
El pla de serveis d’assistència als municipis per a l’avaluació i  la diagnosi del funcionament dels sistemes informàtics recull 
els recursos que el Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona ofereix als ens locals en 
l’exercici de les seves funcions d’assistència als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió.

El pla de serveis esmentat preveu la possibilitat que els ens locals beneficiaris en facin repercutir els costos, mitjançant els 
preus públics que s’aprovin.

Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 148, en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquesta Diputació estableix els preus públics per prestar als 
ajuntaments el servei d’assistència per a l’avaluació i la diagnosi del funcionament dels sistemes informàtics.

Article 2. Objecte
Es regulen en aquesta ordenança els preus públics per prestar els serveis d’avaluació i diagnosi següents:

— Avaluació genèrica
— Avaluació de la xarxa i els serveis de comunicació
— Avaluació del maquinari

Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament els ens locals als quals s’hagin concedit i prestat de manera efectiva els serveis mencionats en 
l’article anterior.

L’obligació de pagament del preu públic es genera en el moment en què es lliuren a l’ens beneficiari els treballs realitzats, que 
s’han d’acompanyar de la liquidació corresponent que resulti de l’aplicació de les tarifes establertes a l’article següent.

Article 4. Procediment i meritació
Els ens locals de la demarcació de Girona han de sol·licitar els serveis mitjançant la presentació del formulari disponible al 
web de la Diputació. L’assistència serà acceptada per resolució del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, que es notificarà als beneficiaris, amb la valoració dels treballs a realitzar i la planificació 
prevista.

Article 5. Quantia
A la memòria que acompanya aquesta ordenança consta el càlcul del preu del servei, que s’estableix en un cost de 8.463,39 
euros per 240 hores, sense IVA, la qual cosa fa que una jornada de treball sense IVA es valori en 282,113 euros.

Segons la memòria, es destina una jornada i mitja a l’avaluació genèrica de fins a deu llocs de treball i a l’avaluació de la xarxa 
i els serveis de comunicació, i a la resta de serveis, dues jornades i mitja.

La tarifa és del 25 % del cost del servei destinat a l’ajuntament per a municipis de fins a 10.000 habitants, i del 50 % per als de 
10.001 fins a 20.000 habitants, sense tenir en compte les despeses de coordinació.
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Resum de preus

Nombre d’habitants Import dels treballs corresponents a 
una jornada i mitja (sense IVA)

Import dels treballs corresponents a 
dues jornades i mitja (sense IVA)

Fins a 10.000 habitants 105,79 € 176,32 €
De 10.001 a 20.000 habitants 211,58 € 352,64 €

Article 6. Aplicació de l’IVA
Als preus públics calculats segons el que s’estableix en l’article anterior s’hi ha d’afegir l’import corresponent a l’impost sobre 
el valor afegit (IVA) vigent en el moment de la meritació.

Article 7. Aprovació de la tramitació ordinària
Que la tramitació ordinària de les accions previstes en aquest pla es resolgui per decret de vicepresidència quan la llei ho 
permeti.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i es mantindrà en vigor fins que es modifiqui o derogui.”

Segons s’estableix a l’article 17 del RD Legislatiu, de 5 de març de 2004, número 2/2004, text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, s’exposa al públic pel termini de 30 dies, el que es fa públic mitjançant publicació d’aquest edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, per tal que els interessats puguin presentar-hi reclamacions i/o suggeriments.

Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat ni reclamacions i suggeriments, l’acord provisional quedarà 
definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord.

Un cop elevat l’acord provisional a definitiu, aquest es publicarà en el BOP junt amb el text íntegre de les creacions i/o 
modificacions, per tal que una vegada publicat pugui entrar en vigor.

Annex

MEMÒRIA I PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL SERVEI DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’ASSISTÈNCIA ALS 
MUNICIPIS AMB ELS SERVEIS D’ AVALUACIÓ I  DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT  DELS SEUS SISTEMES 

INFORMÀTICS.

1. NORMATIVA

L’article 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), estableix que els ens locals tenen plena potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, 
d’acord amb la legislació vigent.

L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), atribueix a les Diputacions 
la competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat 
econòmica i de gestió. Addicionalment, les lletres b, c i d de l’article 36.2 de la LRBRL determinen que la Diputació ha 
d’assegurar l’accés de la població al conjunt dels serveis mínims de competència municipal i la major eficàcia i economia 
en la prestació d’aquests, mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i cooperació municipal, ha de garantir l’exercici de les 
funcions públiques necessàries als ajuntaments i prestar suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici 
de l’activitat desenvolupada en aquestes matèries per l’Administració de l’Estat i la de les comunitats autònomes, així com 
donar suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i realització d’activitats materials i de gestió, 
assumint-les quan aquells els hi encomanin.

2. ANTECENDENTS

L’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació 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 creació 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 població i menys capacitat 
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econòmica i de gestió, un servei que els permeti conèixer l’estat dels seus sistemes informàtics i prendre decisions per a la 
seva millora i actualització.

La Diputació de Girona a través dels organismes dependents o dels diferents serveis quer la integren donen serveis als 
ajuntaments  con son: comptabilitat, padró, administració electrònica, control intern i fiscalització, etc que necessiten que 
aquests disposin de sistemes informàtics ben configurats i  dimensionats.  L’experiència en la prestació d’aquests serveis ens 
fa evident la necessitat d’aquest servei.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

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 ajuntament
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 ajuntament

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.
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 proves a dos equips escollits a l’atzar o bé a dos equips triats per 
l’ajuntament que presentin problemes de rendiment.
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4. FORMA DE GESTIÓ

La forma de gestió del servei serà mixta. La coordinació i recepció de peticions es farà amb mitjans propis el treball a 
l’ajuntament i l’elaboració dels informes i propostes de millora és farà amb recursos externs.

5. OBRES, BÉNS I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A LA PRESTACIÓ

No es preveuen necessitats addicionals d’espai, mobiliari d’oficina, equips informàtics ni de telefonia.

6. ESTUDI ECONÒMIC FINANCER

Estimació del cost de l’hora d’un consultor extern per fer els treballs esmentats.
 Costos segons  convenis vigents

Components Categoria Grup/
Nivell

Antigui-
tat(%) Base Plus con-

veni
Base (anti-

güitat)
Milloera 

conveni(%)
Preu 
hora

Realitzar Avaluacions Tècnic B-I 10 22.362,50 1.576,25 26.332,63 0,25 18,29 
Tasques de coordinació Cap de projecte A-I 10 23.362,50 1.637,50 27.500,00 0,25 19,10 
TOTAL        

 
Nota. Per fer els càlcul utilitzem la dada que es treballen 1.800 hores any.
S’ha incorporat una millora de conveni d’un 25% per adaptar els sous al personal que realitzarà les feines encomanades.

Costos dels desplaçaments

Estimació de cost desplaçament  
Km mig per desplaçaments 100
Preu 0,19
Cost desplaçament 19
Total amb iva 22.99

 
Càlcul preu anual del servei
Estimació de jornades i demanda
Temps per cada una de les avaluacions .

Avaluació genèrica. 
Temps a destinar-hi. Ajuntaments fins a 10 llocs de treball informàtics una jornada a l’ajuntament, de 10 a 50 llocs dues 
jornades i més de 50 també dues jornades però es podrà fer mostreig dels elements donant prioritat als equips assenyalats 
com a problemàtics. En tots els casos mitja jornada – no presencial - per redactar la documentació a lliurar a l’ajuntament i a 
Diputació de Girona.

Avaluació de la xarxa i serveis de comunicació.
Temps a destinar-hi. Una jornada a l’ajuntament  i mitja jornada – no presencial - per redactar la documentació a lliurar a 
l’ajuntament i a Diputació de Girona.
Avaluació del maquinari

Temps a destinar-hi. Dues jornades a l’ajuntament  i mitja jornada – no presencial - per redactar la documentació a lliurar a 
l’ajuntament i a Diputació de Girona. Per a xarxes de més de sis equips es podrà realitzar mostreig a més de centrar-se en els 
equips assenyalats com a problemàtics.

Podem calcular unes  17 actuacions. De quals 14 poden ser actuacions 1,5 jornades i 3 de majos complexitat de dues jornades 
i mitja.

Acotacions Jornada /act Total
14 1,5 21
3 2,5 7,5

Total 28,5
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Si considerem una jornada  i mitja de coordinació ens queden 17 actuacions per 30 jornades que son 240 hores

El cost anual serà

Descripció Aplicació Import
Cost Personal 28,5 jornades 4170,12
Cost personal coordinació 1,5 Jornades 229,20
  4.399,32
Cost empresa 0,321 1.363,79
 total 5.763,11
Costos indirectes 0,25 1.440,78
 total 7.203,89
Despeses generals 0,13 936,51
Benefici industrial 0,06 432,23
Costos desplaçaments  323
Base Licitació  8.463,39
IVA 0,21 1.777,31
 Total Anual 10.240,70

Girona, 19 d’octubre de 2018 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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