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diPUtAció de GirOnA 
Promoció Econòmica - Diplab

Anunci d’informació pública de les bases reguladores de l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2020-
2023 

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 07 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores de l’adhesió a la 
Xarxa de serveis Locals de Promoció Econòmica (XsLPE) 2020-2023, el text de les quals es transcriu íntegrament a continuació:

“Bases específiques reguladores de l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2020-2023

La Diputació de Girona, a través del servei de Promoció Econòmica, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en 
projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis de la 
demarcació de Girona dins del marc jurídic següent:

– Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978.
– Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per llei orgànica el 19 de juliol de 2006.
– Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
– Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals (ROFEL).
– Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
– Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
– Reglament orgànic de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació el 16 de juliol de 1985.
– Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
– Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

atès que la Diputació de Girona va impulsar la XsLPE l’any 2009 i que aquest marc de treball ha tingut continuïtat en 
els períodes 2009-2011, 2012-2015 i 2016-2019, s’ha considerat la conveniència de renovar-la i potenciar-la per millorar la 
capacitació dels municipis i de les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica.
a aquest efecte, el centre gestor de Promoció Econòmica ha elaborat les Bases reguladores per a l’adhesió a la XsLPE.

1. Definició de l’objecte
La Diputació de Girona, atesa l’experiència positiva dels darrers exercicis, vol renovar i potenciar la XsLPE per donar 
continuïtat al treball endegat.
Les polítiques futures de promoció econòmica / desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona s’implementaran 
en el marc de la XsLPE.
La XSLPE es constitueix com un espai de treball tot aprofitant les sinergies i complementarietats de les entitats amb els 
objectius següents:
• Elaborar un mapa de recursos del territori, amb la posada en comú de les accions que es desenvolupen en aquesta matèria 

a les comarques de Girona.
• Treballar en xarxa amb les entitats de promoció econòmica de la demarcació de Girona.
• Fomentar les activitats formatives en diferents àmbits adreçades al personal  tècnic que assumeix responsabilitats en 

relació amb aquestes àrees.
– Coordinar els serveis locals de promoció econòmica del territori.
– Donar suport per a la prospecció de les necessitats de les empreses de les comarques gironines.
– Dissenyar, consensuar i aplicar una metodologia comuna.
– Donar suport als grups de treball que sorgeixin en el marc de col·laboració: 

– Teixit productiu
– Mercat de treball
– sector comercial
– altres grups de treball emmarcats en la promoció econòmica / desenvolupament local

• Oferir aplicacions informàtiques i portals web com el portal Formació en xarxa i el web de la Xarxa Gironina d’Espais 
d’Allotjament Empresarial, entre d’altres, a fi d’optimitzar les complementarietats i les sinergies de les entitats.

amb l’adhesió a la XsLPE s’expliciten alguns aspectes essencials del funcionament de les aplicacions i portals allotjats al 
servidor de la Diputació de Girona que les entitats adherides validen en el moment de fer la sol·licitud d’adhesió:
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– El procés d’alta, baixa o modificació de les dades d’usuaris, al programari o portals web d’ús tècnic de la Diputació de 
Girona, s’ha d’iniciar a petició de l’entitat mitjançant els formularis específics habilitats.
– Les claus d’accés (nom d’usuari i paraula de pas) al programari o portals web d’ús tècnic de la Diputació de Girona són 
personals i intransferibles.
– L’entitat sol·licitant es fa responsable dels continguts que incorpora al programari o portals web d’ús tècnic de la 
Diputació de Girona. Com a titular del lloc web i del domini, la Diputació de Girona col·labora en la seva difusió però no 
verifica la qualitat o la validesa dels continguts. No obstant això, en el cas que observi errors o irregularitats, es posarà en 
contacte amb l’entitat en qüestió.

2. Destinataris
Poden presentar-se a la convocatòria objecte d’aquestes bases:

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona.
b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona.
c) Les entitats que tinguin delegada la promoció econòmica dels ajuntaments o consells comarcals de la demarcació 
de Girona. En aquest cas caldrà un certificat de la secretaria de l’ajuntament o consell comarcal que acrediti que tenen 
delegada la promoció econòmica.

3. Requisits
En el moment de presentar la sol·licitud, els ens participants en la convocatòria han d’acreditar el compliment dels requisits 
següents:

a) Disposar d’un/a responsable polític que tingui atribucions en matèria de promoció econòmica / desenvolupament 
econòmic local.

b) Disposar d’un treballador/a de perfil tècnic adscrit a una unitat organitzativa singularitzada en l’àmbit de la 
promoció econòmica / desenvolupament econòmic local. s’accepta personal funcionari del grup a1 i a2 o bé de 
categoria equivalent en personal laboral. El vincle del treballador/a amb l’entitat podrà ser de caràcter permanent 
(funcionari de carrera, personal laboral indefinit) o de caràcter no permanent (funcionari interí, personal laboral 
temporal). s’acceptarà que aquest personal sigui compartit amb altres àrees de la mateixa entitat i a temps parcial 
però no s’acceptarà el personal administratiu amb funcions de tècnic.

c) Tenir configurada i identificada una partida pressupostària pròpia del Servei de Promoció Econòmica.
Per acreditar aquests requisits, cal presentar el formulari de sol·licitud normalitzat degudament signat pel secretari/ària, en 
el qual han de quedar recollits els punts següents:

a) Nom de la persona amb la responsabilitat política de servei de Promoció Econòmica / Desenvolupament Local;
b) Nom del/de la responsable tècnic del servei de Promoció Econòmica;
c) Partida/es pressupostària/es pròpia/es del servei de Promoció Econòmica.

4. Procediment de presentació de sol·licituds d’adhesió a la XsLPE
Les sol·licituds d’adhesió s’han de presentar dins el termini establert mitjançant el model normalitzat publicat amb la 
convocatòria i disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment pel secretari/ària de l’entitat. Es poden utilitzar 
els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la seu electrònica.
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i de les obligacions que s’hi estableixen.

5. Instrucció de l’expedient
La instrucció i l’ordenació de l’expedient previstes en aquestes bases corresponen al centre gestor de Promoció Econòmica. Les 
actuacions d’instrucció comprenen la comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició d’entitat adherida 
que estableixen aquestes bases.
La proposta de resolució correspon al servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i s’elevarà, a títol de 
proposta, al president de la Diputació de Girona, que resoldrà les sol·licituds. La resolució serà notificada a les entitats locals 
peticionàries. En cas que l’entitat local no compleixi els requisits d’adhesió establerts en aquestes bases, la Presidència de la 
Diputació emetrà una resolució motivada en què denegarà la sol·licitud.

6. Obligacions del beneficiari
– Les entitats adherides a la XsLPE han de comunicar al centre gestor de Promoció Econòmica de la Diputació de 

Girona els canvis que es produeixin en el compliment dels requisits de la base 3 així com la baixa voluntària quan 
s’escaigui.

– L’entitat adherida es compromet a lliurar al Servei de Promoció Econòmica, quan se li demani, les dades oficials del 
servei necessàries per al funcionament de la XsLPE.

– Les entitats adherides han de garantir la participació dels responsables tècnics en les reunions de treball de la XsLPE.
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7. Vigència
Aquestes bases entraran en vigor a partir de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tindran vigència 
fins al 31 de desembre de 2023.
Pot disposar-se’n la suspensió, modificació o derogació en el supòsit que es modifiquin o finalitzin els programes i accions de 
suport que promou, en els termes que estableixi l’òrgan competent per decidir-ho.
L’adhesió de l’entitat a la XSLPE té vigència fins al 31 de desembre de 2023 sempre que l’entitat compleixi els requisits mínims 
durant aquest període.
són causes de resolució anticipada de l’adhesió:

– L’acord mutu de les parts.
– La impossibilitat sobrevinguda, legal o material.
– L’incompliment greu i manifest de les bases o de la convocatòria per part de l’ens participant.

8. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la 
Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació 
dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

Disposició addicional única
Aquestes bases deroguen les bases específiques reguladores de l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XsLPE) 2016-2019, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió del dia 15 de desembre de 2015.
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades 
definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del president 
se’n donarà compte en la primera sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació.”

De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la corporació i, per referència, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. La data d’inici del còmput serà l’endemà de la publicació al DOGC, en aplicació de l’article 30.3 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran 
aprovades definitivament. 

Girona, 13 de maig de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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