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1. Presentació 
 
Aquest document és el recull dels projectes i les activitats de l’Oficina de Bon Govern, 
Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona durant l’any 2018. Uns 
projectes i unes activitats que volen reflectir la voluntat de servei públic i de feina en 
equip dels treballadors i treballadores de l’Oficina en els àmbits del bon govern, la 
transparència, la participació ciutadana, l’administració electrònica i la innovació, així 
com de col·laborar des d’aquest espai en la modernització i la transformació digital de la 
Diputació i dels ens locals de la demarcació de Girona.  
  
Aquest any, l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana ha fet les 
mateixes tasques que ja havia iniciat els anys anteriors, però a més a més, i com a 
conseqüència del procés de transformació digital que l’administració viu, n’ha assumit 
algunes de noves vinculades principalment a l’administració electrònica i a la protecció 
de dades. També ha assumit la gestió de les peticions de dret d’accés a la informació 
pública de la Diputació des de començaments del 2018.  
 
Durant el 2018, l’Oficina ha començat a prestar serveis nous, en els quals ha centrat una 
gran part del seu treball i dedicació, i que es descriuen al llarg de la memòria.  
 
Entre aquests serveis nous, cal destacar el de participació ciutadana digital amb Decidim, 
una plataforma per a la participació ciutadana en línia de la Diputació de Girona que 
alhora s’ofereix als ens locals; aquest any, en forma de projectes pilot.  
 
Cal remarcar que en l’àmbit de la formació, aquest 2018 s’ha iniciat un projecte de molta 
més envergadura: el Postgrau en administració electrònica i govern obert al món local, 
impartit des del setembre de 2018 en col·laboració amb el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya i la Fundació de la Universitat de Girona.  
 

2. Qui som? 
 

Durant l’any 2018 no s’han produït canvis substancials en relació amb el personal de què 
disposa aquesta oficina, i el centre gestor continua tenint els mateixos perfils que l’any 
2017. Actualment, formen part de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació 
ciutadana: 
 

 Tècnica de Participació Ciutadana: Anna Brunsó (amb tasques de coordinació de 
l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana) 

 Tècnic de Transparència i Administració Electrònica: Pol Puigdomènech 

 Auxiliar administrativa: Carmen Perxés  
 
A més, en el transcurs de l’any 2018 hi han col·laborat diversos estudiants universitaris, 
que mitjançant un conveni de cooperació educativa entre l’administració pública i la 
Universitat de Girona hi han fet estades de pràctiques per períodes de 750 hores: 
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 Roberto Fernández, estudiant de 4t any del grau en dret (Facultat de Dret de la 
UdG), de desembre de 2017 al juliol de 2018. 

 Marta Brugués, estudiant de 2n any del màster d’advocacia (Facultat de Dret de 
la UdG), d’octubre de 2017 fins ara. 

 
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, que té 
delegades les responsabilitats d’aquest centre gestor i treballa en coordinació amb 
Presidència en els temes de transparència.  
  
L’assumpció de noves tasques vinculades a l’administració electrònica, i especialment 
aquest 2018 al dret d’accés a la informació pública i a la protecció de dades de caràcter 
personal, sumat a la posada en marxa dels nous serveis, un any més evidencia la 
necessitat d’haver de buscar fórmules per reforçar l’Oficina amb més personal amb vista 
al futur.  
 
Un canvi important ha estat el canvi d’ubicació de l’espai de treball. L’Oficina de Bon 
Govern, Transparència i Participació s’ha traslladat a dos despatxos annexos als de 
Cooperació Municipal, cosa que ha suposat una millora quant a espai i lluminositat, i 
també pel que fa a proximitat amb la resta de departaments de  l’Àrea de Cooperació 
Municipal.  

3. Els nostres propòsits 
 
El Servei de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana treballa amb els 
objectius següents: 
 
 

Treballar per millorar la transparència i 
el bon govern de la Diputació de Girona 
i els seus organismes autònoms i ens 
dependents i vinculats. 
 
Proporcionar assistència i cooperació 
als ens locals de la demarcació de 
Girona en els àmbits del bon govern, la 
transparència i la participació 
ciutadana. 
 
Oferir eines digitals i suport al món 
local per millorar el govern obert.  

 
Col·laborar en la implementació de 
l’administració electrònica a la Diputació 
de Girona i els seus organismes 
autònoms i ens dependents i vinculats. 
 

Oferir programes de formació en l’àmbit 
de la transparència, del bon govern i de 
la participació ciutadana.  
 
 
Treballar en xarxa i coordinació amb 
altres administracions catalanes. 
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4. Àmbits de treball de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana 

 
L’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana centra la seva activitat 
en tres grans àmbits de treball, que estan interrelacionats i es complementen: 
 
Àmbits de treball de l’Oficina 

FIGURA 1. Representació dels tres àmbits de treball del centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació 
Ciutadana 

 

4.1. Àmbit de treball supramunicipal. La coordinació interadministrativa 
 

L’àmbit de treball supramunicipal comprèn totes aquelles activitats que l’Oficina de Bon 
Govern, Transparència i Participació Ciutadana desenvolupa de forma conjunta i 
coordinada amb determinats ens públics catalans, amb els quals comparteix 
competències de treball i objectius. 
   
Aquest treball conjunt permet que la Diputació estigui en contacte amb la resta d’ens 
locals que també treballen en els àmbits de bon govern, transparència, participació 
ciutadana i administració electrònica, i que puguin establir directrius de treball comunes 
i estandarditzar criteris.  
 
Aquesta coordinació interadministrativa té un valor especial en tant que fa possible que 
l’Oficina obtingui experiències pràctiques i reculli tots aquells dubtes i problemes que es 
generen en el desenvolupament de les tasques en l’àmbit de treball supramunicipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Àmbit 
supramunicipal

Coordinació 
interadministrativa

Àmbit de treball 
extern

Suport, assistència, 
cooperació i 
formació als 
ajuntaments 

Àmbit de treball 
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Transparència, bon 
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Flux de treball a la Xarxa de Governs Transparents (XGT) 
 

FIGURA 2. 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 continuar treballant 

 

4.1.1. Xarxa de Governs Transparents  
 

Durant aquest any 2018, l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana 
ha continuat formant part de la Xarxa de Governs Transparents. 
 
La Xarxa de Governs Transparents (XGT) es va constituir l’any 2015 amb la finalitat de 

donar suport al món local en l’aplicació i el desplegament de la Llei de transparència 

catalana. L’instrument de constitució utilitzat va ser la signatura d’un 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. 

 

Des de llavors i fins a l’actualitat en formen part, a més d’aquests dos departaments de 

la Generalitat, el Consorci 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. S’hi van sumar posteriorment el Consorci Localret i el CSITAL (Col·legi de 

Secretaris, Interventors i Secretaris d’Administració Local), l’AMB (Àrea Metropolitana 

de Barcelona) i l’Ajuntament de Barcelona.  
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Des que es va constituir, aquesta xarxa ha creat diversos grups de treball que han 

indagat en l’elaboració de criteris interpretatius de la Llei de transparència de Catalunya 

—d’ara endavant LTCat—, així com en l’oferiment de solucions i eines tecnològiques que 

permetessin millorar el compliment de les disposicions en matèria de transparència que 

aquesta estableix.  

 

4.1.1.1. Grups i comissions de treball de la Xarxa de Governs Transparents 
 
Aquest 2018 s’han mantingut els següents grups de treball dins de la Xarxa de Governs 
Transparents: 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3. Grups de treball que es 
desenvolupen en el marc de la Xarxa 
de Governs Transparents en què 
participa la Diputació de Girona 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grup de Treball de Participació Ciutadana  
 
Coordinat per: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
– Gencat 
 
Nombre de reunions a què s’ha assistit: 5 
 
Feina feta 
Aquest grup es va constituir per donar resposta als ítems de la Llei de transparència que 
fan referència a la participació ciutadana, dins el seu apartat de bon govern. Al Portal de 
Transparència desenvolupat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya —d’ara 
endavant, AOC—, hi ha un bloc preparat per omplir ítems de participació ciutadana. 
S’han efectuat els treballs següents: 
 Elaboració de criteris de coordinació entre les quatre diputacions catalanes i la 

Generalitat sobre eines de participació digital. 

 Coordinació de les formacions de participació ciutadana i govern obert al 

territori.  

Xarxa de 
Governs 

Transparents 
(XGT)

GT de 
Participació 
Ciutadana 

GT de 
Formació

GT de 
Reglament de 
Transparència

Comitè 
TIC- XGT

GT de 
Transparència 

Local
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 Guies, criteris i manuals per desenvolupar processos participatius per als ens 

locals. 

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

 Documentació sobre pressupostos participatius. 

 Document de criteris de qualitat per a processos participatius. 

 Estandardització del catàleg de serveis en matèria de participació ciutadana. 

Una de les reunions d’aquest grup de treball es 
va fer el mes d’octubre a Girona i va rebre la 
visita del director general de Participació 
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Ismael 
Peña.  
 
 
 

IMATGE 1. Reunió del Grup de Treball de Participació Ciutadana 
que es va fer a Girona 

 

 
Grup de Treball de Formació  
 

Coordinat per: Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) – Gencat 
 
Nombre de reunions a què s’ha assistit: 1 
 
Feina feta 
Aquest grup ha centrat la seva activitat en la coordinació de les formacions a tot el 
territori català i l’EAPC ha preparat formacions en els temes pendents de la Llei que fan 
referència al bon govern: codi de conducta i registre de grups d’interès. 
 

Grup de Treball de Reglament de la Llei de Transparència  
 

Coordinat per: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
– Gencat 
 
Nombre de reunions a què s’ha assistit: 2 
 
Feina feta 
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 amb vista a l’elaboració del reglament de la Llei de transparència.  
Tenint en compte que la transparència és una matèria directament vinculada amb la 
dimensió organitzativa de cada ens, en aquest grup es treballa per redactar aportacions 
d’articles de la Llei 19/2014 que s’han de desenvolupar per via reglamentària i per 
salvaguardar les potestats locals. 
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Grup de Treball de Transparència Local  
 

Coordinat per: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge – 
Gencat 
 
Nombre de reunions a què s’ha assistit: 6 
 
Feina feta 
Aquest grup de treball anteriorment s’anomenava Grup de Treball d’Elaboració de 
Documents Normalitzats. Aquest grup, que treballa conjuntament amb la resta de 
membres de la Xarxa de Governs Transparents en propostes i anàlisi de documents 
normalitzats sobre els indicadors o ítems de publicitat activa dels portals Seu-e 2.0 del 
Consorci AOC. Els treballs efectuats són: 
 Revisió i actualització de cada fitxa tècnica sobre la interpretació jurídica de cada 

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

transparència. 

 Modelatge del catàleg de serveis (que encara està en elaboració). 

 

Igual que durant l’any anterior, continua 
sent el grup de treball més actiu de tots.  
 
 
 
IMATGE 2. Membres del Grup de Treball de 
Transparència Local 

 
 
 
 

Comitè TIC  
 

Coordinat per: Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) – Gencat 
 
Nombre de reunions a què s’ha assistit: 1 
 
Feina feta 
L’activitat d’aquest grup de treball ha anat molt lligada a la urgència del 
desenvolupament de l’eina tecnològica dels portals Seu-e 2.0. Un cop que s’han 
implantat els portals, la reunió que s’ha realitzat ha estat per fer un seguiment de l’eina 
i per explicar-ne les millores i les evolucions.  
 

4.2. Àmbit de treball extern: suport i cooperació als municipis 
 

Dins de l’àmbit de treball extern de l’Oficina s’inclouen les tasques i serveis que 
pertanyen a l’àmbit de suport, assistència i cooperació als municipis de la demarcació de 



 

10 
 

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 la forma en què es presten.  
 
Respecte als serveis de suport econòmic, igual que durant els exercicis anteriors, s’ha 
seguit oferint un servei de suport econòmic vehiculat a través d’una línia de subvencions 
a ajuntaments per finançar polítiques de participació ciutadana, que s’explicaran a 
l’apartat corresponent. Cal destacar que aquest 2018 s’ha disposat d’un pressupost 
superior als dels darrers anys, que ha permès finançar més de la meitat del cost del 
projecte presentat per cada ajuntament.  
   

4.2.1. Servei d’assessorament  
 

El servei d’assessorament pretén donar resposta a les consultes, preguntes o qualsevol 
qüestió que es formuli a l’Oficina. Aquest servei està dirigit a tots els ens locals de la 
demarcació de Girona i es presta a través dels mitjans propis de l’Oficina, ja sigui per via 
telefònica, per correu electrònic o de manera presencial.  

4.2.1.1. Dades sobre els assessoraments de l’any 2018 

El nombre total de sol·licituds d’assessorament i consultes ateses durant aquest 2018 ha 
estat de 234, una xifra superior a la de l’any anterior (181 assessoraments).  
 
Assessoraments per temes  
 

Pel que fa als temes generals de les sol·licituds d’assessorament, han versat sobre els 
mateixos quatre grans blocs que l’any anterior: transparència, bon govern, participació 
ciutadana i administració electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4. Núvol d’etiquetes dels 
assessoraments rebuts segons la 
freqüència del tema 

 
 
 
 
 
Tal com ja s’havia comprovat els anys anteriors, gairebé la meitat de les sol·licituds 
d’assessorament rebudes aquest any han estat sobre participació ciutadana, 
concretament el 44,02 %. El 20,51 % han estat sobre transparència; el 20,94 % sobre 
administració electrònica, i només el 2,99 % sobre bon govern. La resta, l’11,54 % dels 
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assessoraments sol·licitats, han estat sobre altres temes.  
 

 
 
 
 

 

 

FIGURA 5. Registre 

d’assessoraments 

realitzats per temes  
 

 
 
 

 
En relació amb l’any anterior, es pot comprovar que la participació ciutadana segueix 
essent el tema pel qual es reben més consultes. Igualment, cal destacar l’increment 
progressiu de les peticions vinculades a l’administració electrònica, que han consistit 
principalment en la resolució de dubtes relacionats amb la Seu-e de l’AOC i amb la nova 
plataforma per tramitar les subvencions de participació ciutadana. 
  
De les 234 consultes rebudes al llarg de l’any, se n’han resolt 228 (97,44 %), mentre que 
6 d’aquestes estan en procés de resolució o bé cal tornar a contactar-ne el sol·licitant.  
 
La mitjana de dies de resposta a les sol·licituds ha estat d’1 dia. Aquesta xifra és inferior 
a la del 2017, que se situava en 2,54 dies, per la qual cosa hi ha hagut una reducció 
considerable del temps en què s’ha resolt l’assessorament plantejat.  
 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 6. Estat de les 

trucades rebudes i 

mitjana de temps de 

resposta  

 

 

 
 
 

Distribució territorial dels assessoraments realitzats  
 

La llista de sol·licituds d’assessorament rebudes durant el 2018, l’encapçalen les 
comarques del Baix Empordà (27 %) i la de la Selva (18 %), seguides pel Gironès (12 %), 

48

7
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49
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Consultes  rebudes
per  temes ( total  234 )

Transparència

Bon Govern

Participació ciutadana

Administració
Electrònica
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en procés de resolució

1 dia de mitjana de 
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la Garrotxa (11 %) i l’Alt Empordà (10 %). La resta de comarques de la demarcació 
presenten un percentatge molt reduït de trucades per a assessorament. 
 

 
 

 
 

 
FIGURA 7. Registre 

d’assessoraments 
realitzats per 
comarques  

 
 

 

 

 

 
 

 
Assessoraments segons la naturalesa dels ens sol·licitants  
 

Atenent la naturalesa dels ens que han sol·licitat assessorament durant el 2018, s’ha 

pogut constatar que l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana 

segueix tenint com a principal públic de les seves actuacions i prestació de serveis el 

conjunt d’ajuntaments que formen la demarcació de Girona, amb un 46,15 % de les 

consultes rebudes (108).  
 

En segon lloc trobem les consultes internes efectuades pel personal de la Diputació 

mateix, amb un percentatge del 28,21 %, i les consultes dels organismes autònoms de la 

Diputació, amb un 5,56 %.  
 

Aquest percentatge conjunt posa de manifest el pes específic que aquest any han tingut 

les consultes fetes en l’àmbit intern, que ha estat causat per l’augment de tasques 

relacionades amb l’administració electrònica que ha assumit l’Oficina el 2018 i que han 

suposat una estreta col·laboració entre aquest centre gestor i la resta d’àrees de la 

Diputació de Girona.  
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FIGURA 8. Assessoraments realitzats segons la naturalesa de l’ens sol·licitant  

 
 

Assessoraments segons el tema  
 

Els assessoraments han versat principalment sobre les matèries següents: 
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Assessorament en Administració 
Electrònica
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FIGURA 9. Assessoraments realitzats segons el tema 

 

Materials per a l’assessorament 
 
Per dur a terme les tasques d’assessorament descrites, l’Oficina de Bon Govern, 

Transparència i Participació Ciutadana disposa d’un espai web específic que conté un 

conjunt de materials que permeten oferir informació rellevant i de qualitat als ens locals 

i complementar i exemplificar els assessoraments realitzats. 

 

Repositori en línia d’instruments de consulta en bon govern, transparència i participació 

ciutadana 

Aquest repositori en línia posa a l’abast dels sol·licitants un conjunt de documentació 

d’interès actualitzada. En aquests materials d’informació i d’assessorament disponibles 

en línia, els sol·licitants poden consultar els eventuals dubtes que els puguin sorgir, 

obtenir modelatge, 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, la transparència i la participació ciutadana.  

 

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 

6

21

56

20

Assessorament en participació ciutadana

Coordinació de formació de
participació ciutadana

Servei de participació
ciutadana - Decidim

Convocatòria i justificació de
subvencions

Assessorament general en
participació ciutadana

5

2

Assessorament en bon govern 

Codi de Conducta dels
Alts Càrrecs

Formació en bon
govern
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transparència, bon govern i participació ciutadana. Aquest recull es publica 

trimestralment i de forma ininterrompuda des de l’any 2008, per la qual cosa 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 actuacions que altres ens locals de la zona desenvolupen en 

aquests camps.  
 

4.2.2. Servei de formació 

Durant aquest 2018, l’Oficina ha continuat executant el Pla de Formació en Bon Govern, 

Transparència i Participació Ciutadana, que ja ha arribat a l’onzena edició.  

L’objectiu de les formacions impartides en el marc d’aquest pla continua sent 

proporcionar formació pràctica i de qualitat a tots els ens locals de la demarcació, 

aprofundint en: 
 

 les habilitats i competències personals dels treballadors públics (habilitats 

digitals i competències en noves tecnologies), i 

 la millora i ampliació de coneixements sobre àmbits temàtics que són 

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

4.2.2.1. Tipologia de formació i cursos 2018 

4.2.2.1.1. Introducció 
 

Al llarg del 2018 s’han organitzat quatre cursos i una jornada. La xifra d’aquests cursos 

ha estat similar a la del 2017, any en què es van impartir 5 cursos i una jornada. El 

nombre de cursos impartits aquest any no ha augmentat perquè en matèria de formació 

el gran gruix de treball del 2018 ha estat el Postgrau en administració electrònica i bon 

govern al món local, que es va anar preparant des de finals de 2017 i s’ha començat a 

impartir al setembre d’aquest any.  
 

4.2.2.1.2. Finalitats dels cursos 
 

El Pla de Formació de l’Oficina té la finalitat de facilitar eines conceptuals i instrumentals 

per impulsar el bon govern, la transparència i la participació ciutadana, i donar a conèixer 

experiències interessants per tal de millorar les polítiques públiques en aquests àmbits i 

crear un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències entre professionals i entitats. 
 

A l’annex 1 es detallen tots els cursos impartits, que aquest 2018 han estat els següents: 
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4.2.2.2. Postgrau en administració electrònica i bon govern al món local 
 

A finals del 2017, aquesta Oficina va 
començar a treballar, conjuntament 
amb el Consorci Administració Oberta 
de Catalunya (AOC), en la creació d’un 
Postgrau en administració electrònica i 
govern obert per al curs acadèmic 
2018-19, impartit a través de la 
Fundació Universitat de Girona. 
 
La idea d’aquest postgrau va sorgir 
arran de la necessitat de donar suport 
als treballadors de l’administració 
pública en dos àmbits que cada vegada 
tenen més rellevància en la societat 
actual: l’administració electrònica i el govern obert.  
Per aquest motiu, el postgrau s’adreça principalment als treballadors de les 
administracions locals de Catalunya i a tot aquell personal que estigui immers en el 
procés d’implantació de l’administració electrònica i el govern obert als ens locals o bé 
vulgui saber en què consisteix i quins són els reptes i canvis que comporta. També 
s’adreça a titulats i professionals del sector privat que treballin o vulguin treballar 
conjuntament amb l’administració pública en els àmbits objecte d’estudi del postgrau. 
  
Aquest postgrau es materialitza en dos cursos que es poden fer per separat: el mòdul 
d’administració electrònica i el mòdul de govern obert al món local. Mentre que el 
primer mòdul té un caràcter més tècnic, amb coneixements pràctics i 
professionalitzadors per a treballadors públics del món local que estiguin en procés 
d’implantació de l’administració electrònica, el segon mòdul ofereix una visió del govern 
obert i dels àmbits que en formen part, com ara la transparència, la participació 
ciutadana, la col·laboració i el bon govern. 

 

La finalitat del curs és donar resposta a totes aquestes necessitats des d’una perspectiva 

integral, reforçant els coneixements teòrics amb una gran presència de sessions 

pràctiques materialitzades a través d’experiències o workshops que tenen com a objectiu 

Cursos impartits

•Formació de pressupostos participatius

•Formació de vot electrònic amb la plataforma Decidim

•Formació e-TAULER i e-NOTUM

•Formació de la nova plataforma de subvencions de la DdGi

•Jornada L'Administració serà digital o no serà
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oferir una visió més àmplia de l’administració electrònica i el govern obert. 

 

Pel que fa a la seva posada en funcionament, durant els primers mesos del 2018 es van 

dur a terme tots els tràmits corresponents d’avaluació i aprovació per part de la Junta 

de Govern de la Universitat del pla d’estudis del postgrau. Aquestes tasques van suposar 

un important gruix de treball per a l’Oficina, ja que es va haver de dissenyar un programa 

de sessions amb els continguts corresponents i es van haver d’escollir dels docents més 

adequats per impartir cada sessió.  
 

En el postgrau, que es va inaugurar el 28 de setembre de 2018 i que conclourà amb la 

darrera sessió el 5 de juliol de 2019, hi participen 45 professionals que tenen una relació 

estreta amb l’àmbit de l’administració electrònica i/o el govern obert o que directament 

hi treballen, i entre els quals hi ha personal propi de la Diputació.  
 

Quant a la direcció, és compartida entre la tècnica de Participació Ciutadana Anna 

Brunsó i el directiu de Govern Obert de l’AOC Miquel Estapé, mentre que s’encarreguen 

de la coordinació el tècnic de Transparència i Administració Electrònica Pol 

Puigdomènech i la responsable de Govern Obert del Consorci AOC Judith Aguas.  

 

Els estudis consisteixen en un diploma de postgrau de 30 crèdits, i actualment 

s’imparteix en sessions efectuades durant 2 caps de setmana al mes a les instal·lacions 

de la Fundació de la UDG, de 16.00 a 21.00 h els divendres, i de les 10.00 a les 14.00 h 

els dissabtes.  
 

En aquesta primera edició del postgrau s’han ofert 30 places, que s’han omplert 

ràpidament, i ja hi ha llista d’espera. Per aquest motiu, en el segon semestre s’han ofert 

5 places més i ja se’n comença a preparar una 2a edició.  

 

L’assumpció de les tasques de direcció i de coordinació per part dels membres de 

l’Oficina ha comportat un gran volum de feina relacionada amb el postgrau, la 

coordinació dels docents, dels treballs de final de postgrau de l’alumnat i de les 

pràctiques externes curriculars.  

 

4.2.2.3. Pressupost de formació  
 

Per a l’any 2018, 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 10.000 €, 
corresponents a l’aplicació pressupostària 404 9240 22606 del capítol 2, destinada a 
«Cursos i programes de bon govern, transparència i participació». 
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10.000 € pressupostats  3.561,97 € gastats (factures pagades) 

   

 6.621,97 € seria el cost real de la 

formació, incloent-hi el cost de les hores 

del personal de l’Oficina que ha impartit 

els cursos. 

5 cursos 
 

  3 cursos impartits per professorat extern 
 

  2 cursos impartits amb mitjans tècnics i personals propis  

  Curs d’e-NOTUM i e-TAULER 

 3 sessions de 3 hores  9 hores de docència  

 2 tècnics  

 El curs té un cost de 1.620 € 

  Curs de la nova plataforma de subvencions 

 1 sessió de 4 hores  4 hores de docència 

 4 tècnics  

 El curs té un cost de 1.440 € 

 

Si el cost dels cursos que s’han impartit amb mitjans tècnics i personals 

propis es computés en el pressupost, s’haurien gastat 6.621,97 €. 
 

 

Per al Postgrau en administració electrònica i govern obert al món local s’ha disposat 
d’un total de 30.000 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 404 9240 48000, destinada 
a «ajuts per a formació en bon govern, transparència i participació» de l’exercici 2018. 
          

30.000 € pressupostats  30.000 € gastats           

 

45 docents de l’àmbit de l’administració electrònica i el govern obert            

 

    32 sessions de 5 hores  160 hores de docència presencial 
 

   72 hores de pràctiques externes  
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4.2.2.4. Dades i valoracions sobre els cursos i la formació impartits el 2018 
 

Igual que els anys anteriors, l’Oficina té en compte les valoracions realitzades pels 
assistents en relació amb la formació obtinguda i de l’alumnat que cursa el postgrau 
aquest curs 2018-19. Aquestes valoracions serveixen com a mecanisme per obtenir 
dades rellevants sobre el grau d’utilitat de la formació i la consecució dels objectius 
inicialment proposats. 
 
Durant el 2018, en el marc del Pla de Formació en Bon Govern, Transparència i 

Participació Ciutadana, el total de cursos i valoracions han sigut els següents: 
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Valoració mitjana i nombre d’assistents de la formació impartida 

 

*La valoració del postgrau és inicial i s’ha extret de les enquestes que s’han passat a l’alumnat 

després de les sessions impartides fins al desembre de 2018. 

4.2.2.5. Grups de treball dins de la formació  
 

Al llarg del 2018 s’han creat 3 grups de treball per tal de mantenir el contacte i la 
coordinació amb la gent dels ens locals. Dins aquests grups de treball s’han fet algunes 
sessions de formació a demanda dels mateixos integrants del grup:  
 
 Grup de Treball de Participació Infantil 

 Grup de Treball de Subvencions 

 Grup de Treball de Plataforma de Participació Digital Decidim 

Grup de Treball de Participació Infantil  
 

 

Aquest grup de treball es va constituir amb l’objectiu de conèixer les particularitats, les 
diferents eines i les metodologies per treballar la participació ciutadana amb els infants 
i per conèixer el que fan els ajuntaments per promoure, implicar i responsabilitzar els 
infants i les seves famílies en la gestió municipal. 

5 cursos
4,69/5 de 

valoració mitjana
74           

assistens

Postgrau en 
administració electrònica 

i govern obert

8,70/10 de 
valoració mitjana*

35           
alumnes
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IMATGE 3. Reunions 
del Grup de Treball de 
Participació Infantil 
 

 
 
 
 

Grup de Treball de Subvencions de Participació Ciutadana  
 

El Grup de Treball de Subvencions sorgeix arran de la línia de subvencions per a 
processos de participació ciutadana per a ajuntaments que atorga la Diputació des de fa 
quatre anys. Per aquest motiu, a mitjan setembre es va fer una reunió per a tots aquells 
treballadors i responsables dels ajuntaments que es presentessin a la convocatòria 
d’aquesta línia de subvenció.  
La finalitat d’aquest grup de treball és proporcionar les eines necessàries perquè les 
subvencions es justifiquin correctament, per aclarir conceptes relacionats amb la 
convocatòria i per compartir experiències comunes.  

 
 
 
IMATGE 4. Reunió 
del Grup de Treball 
de Subvencions de 
Participació 
Ciutadana de la 
Diputació  
 

 
 

 
 
Grup de Treball de la Plataforma de Participació Ciutadana Decidim 
Tal com s’explica més endavant en aquesta memòria, Decidim és una plataforma digital 
de participació ciutadana que pretén dur a terme processos participatius. Actualment, 
la Diputació ja té aquesta plataforma instal·lada al seu web, i a més ofereix aquest servei 
a quatre ajuntaments que duen a terme una prova pilot amb la plataforma. Per aquest 
motiu, a mitjan any es va constituir el grup de treball del Decidim, per tal de reunir els 
ajuntaments que fan aquesta prova pilot i resoldre dubtes en relació amb la plataforma, 
compartir experiències comunes sobre l’ús de l’eina i recollir les necessitats i demandes 
que els van sorgint a mesura que utilitzen la plataforma per dur a terme processos 
participatius.  
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Imatge 5. Membres 
dels ajuntaments que 
formen part de la 
prova pilot de la 
Diputació en el grup 
de treball i en la roda 
de premsa de 
presentació de la 
plataforma  

4.2.3. Servei 
de suport 

econòmic 
 

El tercer servei que s’ofereix és el servei de suport econòmic. Aquest servei es 
materialitza a través de subvencions que s’atorguen als ajuntaments amb la finalitat que 
puguin desenvolupar diferents activitats de foment dels àmbits en què treballa el centre 
gestor de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana.  
 

4.2.3.1. Subvencions en règim de concurrència competitiva: subvencions als 
ajuntaments per a polítiques de foment de la participació ciutadana 
 

Igual que l’any anterior, aquest 2018 el servei de suport econòmic s’ha materialitzat a 

través de la convocatòria d’una línia de subvencions de concurrència competitiva a 

ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a polítiques de foment de la 

participació ciutadana. 
 

Aquesta línia de subvencions s’ha nodrit de l’aplicació pressupostària 404 9240 46200 

del capítol 4, dotada amb un import final de 143.000 € (93.000 € inicialment + 50.000 € 

d’augment posterior), destinada a «Ajuts a ajuntaments per a programes de bon govern, 

transparència i participació ciutadana». 
 

 Aprovació de les bases: sessió plenària del 20 de febrer de 2018 

 Aprovació de la convocatòria: Junta de Govern del 6 de març de 2018 

 Termini per presentar sol·licituds: del 15 de març al 30 d’octubre de 2018 

 Resolució de la convocatòria: Junta de Govern del 16 d’octubre de 2018  
 

FIGURA 11. Quantitat pressupostada per a les subvencions del 2018 i ajuntaments subvencionats  
 

En aquesta convocatòria es van presentar un total de 47 ajuntaments. En la resolució de 

la convocatòria es van concedir subvencions a 43 ajuntaments i es van desestimar 4 

143.000 € pressupostats

43 ajuntaments subvencionats
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sol·licituds perquè no arribaven a la puntuació mínima establerta a les bases. 

 

Dades rellevants sobre la convocatòria de 2018 
 
Dades generals dels projectes presentats:  
 
 L’import màxim concedit va ser de 4.488,82 € a l’Ajuntament d’Olot, amb una 

puntuació de 50 punts sobre un màxim de 70. 

 

 L’import mínim atorgat va ser de 726 € a l’Ajuntament de Llambilles, amb una 

puntuació de 48 punts sobre un màxim de 70. 

 

 

 

 

 

Ambdós percentatges, notablement superiors als de 2017, mostren com l’augment de la 

dotació pressupostària ha permès que amb les subvencions atorgades s’hagi pogut 

cobrir més de la meitat del cost del projecte presentat i una tercera part de l’import total 

sol·licitat per l’ajuntament.  
 

Comparativa de les subvencions concedides des de 2016  

FIGURA 12. Comparativa de les dades generals de les subvencions concedides els anys 2016, 2017 i 2018  

 

 

 

 
2018 2017 2016 

Data de resolució 16 d’octubre de 2018 31 d’octubre de 2017 21 de març de 2017 

PRESSUPOST INICIAL 93.000 euros 75.000 euros 50.000 euros 

PRESSUPOST FINAL + 50.000 euros 
TOTAL: 143.000 euros 

0 euros 
TOTAL: 75.000 euros 

+ 25.000 euros  
TOTAL: 75.000 euros 

AJUNTAMENTS PRESENTATS 47 38 49 

AJUNTAMENTS AMB 
SUBVENCIONS CONCEDIDES 

43 29 47 

AJUNTAMENTS DESESTIMATS 4 9 2 

% de finançament 
(amb relació al cost del projecte) 

50,15 % 32 % 28,83 % 

% de finançament 
(amb relació a l’import sol·licitat) 

72,65 % 56 % 32,92 % 

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

50,15 % sobre el total del pressupost del projecte presentat. 

 

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

72,65 % en relació amb l’import sol·licitat. 
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Tipus de projectes identificats  
 

De totes les sol·licituds presentades, s’han pogut identificar dos grans tipus de projectes: 
o Projectes 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 fan participació 

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

4.2.4. Servei de suport als municipis de menys de mil habitants 
 

Aquest 2018, l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació de la Diputació ha 
iniciat un nou servei de suport en matèria de transparència adreçat a municipis de menys 
de mil habitants.  
 

La creació d’aquest servei sorgeix arran de comprovar que els nivells de compliment de 
la Llei de transparència entre els ens de la demarcació de Girona són molt baixos.  
Això ha portat a iniciar la prestació d’un nou servei que incideixi de forma més clara i 
directa en el compliment d’aquestes obligacions legals i que ofereixi suport, 
acompanyament i seguiment als municipis que tenen més problemes de compliment.  

Així, els objectius genèrics que pretén oferir aquest nou servei són: 

a) Afavorir i facilitar el compliment de les disposicions en matèria de transparència 
i aconseguir uns nivells de compliment de la Llei més elevats, especialment per 
part dels ajuntaments amb menys població i menys recursos econòmics. 

b) Aconseguir que la capacitat de compliment per part dels ajuntaments de les 
disposicions en matèria de transparència pugui ser contínua i estable en el 
temps, assegurant que els principis de transparència s’incorporen en la gestió 
pública diària dels ens i en els procediments i el funcionament intern de 
l’organització. 

c) Crear un marc de col·laboració estable amb els ajuntaments que participen en el 
pla per tal d’enfortir l’intercanvi de coneixement, experiències i formes de 
treball. 

Per tal d’oferir aquest servei d’una manera eficient, l’Oficina va dur a terme una tria de 
municipis en els quals es farà una prova pilot en què es prestarà el servei de suport i 
assistència.  

Per tal de saber quin és l’estat de compliment dels municipis de la demarcació en 
matèria de transparència, en primer lloc es va elaborar un estudi de l’estat 
d’emplenament i actualització dels seus portals de transparència, de l’estat de la seva 
seu electrònica i de l’ús de la pàgina web corporativa Webpobles, proporcionada per la 
Diputació de Girona a tots els municipis de la demarcació.  
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D’aquest estudi es van extreure els resultats següents: 

 

FIGURA 13. Resultats extrets de l’estudi dels portals de 
transparència, seus electròniques i pàgines web 
corporatives dels municipis de la demarcació de Girona 

A partir d’aquests resultats es va poder 
comprovar que els ajuntaments que 
tenen menys de mil habitants, que són 
131, tenen un nivell de compliment més 
baix de les disposicions que estableix la 
Llei de transparència en relació amb 
l’estat d’emplenament dels ítems dels seus portals de transparència i l’estat de la seva 
seu electrònica. Aquests resultats fan palesa la manca de recursos als municipis amb 
menys població. 

Després d’obtenir aquestes dades, es va elaborar una enquesta que es va enviar als 131 
municipis que tenen menys de mil habitants i en la qual es preguntava de manera 
genèrica sobre les responsabilitats en matèria de transparència a cada ajuntament, i 
sobre altres qüestions més específiques de les seves necessitats concretes.  

 

 

 

FIGURA 14. Municipis de menys de mil 
habitants de la demarcació de Girona que 
van respondre l’enquesta 

 

A grans trets, amb les respostes 
de les enquestes s’ha pogut constatar que els principals problemes manifestats pels 
ajuntaments rauen sobretot en la manca de recursos humans per fer les tasques de 
manteniment i actualització dels portals, així com en els problemes de desconeixement 
tècnic per gestionar aquestes eines.  

82; 63%
49; 37%

Respostes a les enquestes

Han respost
l'enquesta

No han respost
l'enquesta

95%

5%

Portals de transparència

Ens amb Portal de Transparència

Ens sense Portal de Transparència

97%

3%

Tipus de portals de 
transparència 

Solució Portal Seu-E 2.0

Altres solucions pròpies o de mercat

143

78

Tipus de web utilitzada 

Servei Webpobles Amb web pròpia

193

28

Presència de Seu-E al web

Amb Seu-E al web Sense Seu-E al web
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Respecte als municipis que es van escollir per a la prova pilot d’aquest servei, han estat 
els que han obtingut una puntuació més elevada en els criteris fixats i que han 
manifestat interès a ser beneficiaris d’aquest servei.  

Cal destacar que aquest projecte es basa en la col·laboració entre la Diputació i els 
municipis escollits, i les actuacions es duran a terme mitjançant una empresa 
adjudicatària, per la qual cosa la col·laboració entre els responsables del municipi i 
l’empresa és un element imprescindible.  

Tenint en compte els criteris fixats, han estat triats per formar part de la prova pilot els 
municipis següents: 

1. Colomers (Baix Empordà) 

2. Fortià (Alt Empordà) 

3. Castellfollit de la Roca (Garrotxa) 

Per tot el que hem exposat, aquest servei es dissenya amb la finalitat de prestar una 
assistència més pròxima i eficaç que incideixi especialment en els problemes manifestats 
pels ajuntaments més petits en relació amb la impossibilitat de complir les disposicions 
de transparència de la LTCat.  

En concret, el servei projectat disposa d’una sèrie de recursos tècnics i materials, 
informatius, formatius i econòmics per tal de fer possible l’acompanyament i el 
seguiment en tot el procés d’implantació i/o actualització del portal de transparència i 
les eines vinculades a la solució Seu-e per tal de complir les obligacions de la LTCat. 

Es preveu que el servei es presti gratuïtament i sense cap cost econòmic per als 
ajuntaments, amb una sol·licitud prèvia i finançat íntegrament per la Diputació de 
Girona. 

4.2.5. Servei de participació ciutadana – Decidim  

Aquest 2018 la Diputació de Girona ha instal·lat una plataforma digital de participació 
ciutadana anomenada Decidim. Aquesta plataforma es posa en funcionament en el marc 
d’una política de foment de la democràcia participativa i de desenvolupament 
d’infraestructures digitals de codi lliure i obert, de manera col·laborativa amb altres 
institucions públiques i agents socials, amb l’objectiu de progressar en la sobirania 
tecnològica i de sumar esforços en la millora de la qualitat democràtica.  

Decidim és una plataforma desenvolupada amb programari lliure i, gràcies a això, ha 
esdevingut un projecte col·laboratiu. Va néixer el 2016 fruit de la iniciativa de 
l’Ajuntament de Barcelona i Localret, que és el consorci que agrupa administracions 
locals catalanes ―entre les quals hi ha la Diputació de Girona― amb l’objectiu 
d’impulsar el desenvolupament de xarxes i serveis de telecomunicacions i l’aplicació de 
les TIC per millorar l’acció dels seus governs, en el context de la societat de la informació. 

Es tracta d’una eina pública, ja que està impulsada per les institucions, i està dissenyada 
per articular processos de participació que tinguin com a objectiu ampliar i facilitar 
l’accés de la ciutadania a aquesta. Es configura al voltant d’una sèrie de principis com el 
de la hibridació tecnopolítica, que pretén evitar que es posi èmfasi en les noves formes 
de participació digital desconnectant dels processos més tradicionals. Un altre principi 
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és la participació augmentada i multimodal, que pretén que la participació no es limiti 
tan sols al vot, sinó també a la possibilitat d’un accés més gran a la informació, la 
visualització de les dades o la deliberació de les propostes. 

A través del Decidim, el centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació, en 
l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, ha començat a prestar un nou servei d’assistència als municipis per a la gestió 
digital de processos de participació ciutadana amb l’objectiu d’oferir-los una plataforma 
digital com a eina electrònica per impulsar la implicació de la ciutadania en la presa de 
decisions en les polítiques públiques del municipi, que serà alhora un element de 
col·laboració, aprenentatge compartit i treball en xarxa entre la Diputació i els municipis. 

Per posar en funcionament aquesta plataforma, es va decidir dur a terme una prova amb 
quatre ajuntaments de la demarcació, i es van contractar els serveis d’una empresa 
externa per a instal·lar-la, adaptar-la i fer-ne el manteniment . 

Per dur a terme la prova pilot sobre la prestació d’aquest servei, la plataforma s’ha 
implantat en aquests quatre ajuntaments, que ja han començat a utilitzar-la per dur a 
terme els seus processos de participació: 

1. Mieres (Garrotxa) 
2. Palafrugell (Baix Empordà) 
3. Palamós (Baix Empordà) 
4.    Torroella de Montgrí (Baix Empordà). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMATGE 5. Plataforma digital Decidim, instal·lada en els 4 ajuntaments que en fan la prova pilot 

Amb aquests ajuntaments s’ha formalitzat un conveni de col·laboració en data 15 de 
novembre de 2018 en el qual la Diputació assumeix la instal·lació, el manteniment i el 
seguiment de la plataforma. 

Per tal de poder dur a terme un seguiment del servei i del funcionament de la 
plataforma, s’ha constituït un grup de treball entre els ajuntaments que formen part 
d’aquesta prova pilot i la Diputació, per tal de fomentar un ecosistema de col·laboració 
obert i compartir i resoldre dubtes comuns.    

    



 

27 
 

4.3. 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 fa en el si de la Diputació mateixa i el conjunt del seu 

sector públic.  

FIGURA 15. Àmbits de treball intern de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana 

4.3.1. Administració electrònica i transparència  
 

L’administració electrònica i la transparència són dos àmbits que van estretament 
interrelacionats, i en els quals es fan tasques diverses que tenen l’objectiu comú de 
millorar la transparència de la Diputació i dels seus ens, així com de complir a les noves 
obligacions contingudes en les modificacions legislatives d’aquests darrers anys.  

Assessorament intern: la Diputació i el seu sector públic 
 

En l’àmbit de la transparència interna, aquest 2018 s’ha seguit treballant en la posada 
en funcionament de portals de transparència i seus electròniques de tots els ens 
vinculats a la Diputació de Girona.  
 

Durant aquest 2018, l’Oficina també s’ha incorporat a diversos grups de treball i 
comissions internes de la Diputació de Girona per al desenvolupament de l’administració 
electrònica i la implantació de la nova normativa en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.  
 

En concret, l’Oficina s’ha integrat a la Comissió Digital de la Diputació de Girona i al Grup 
de Treball de Protecció de Dades. En el cas de la Comissió Digital, s’han començat a 
treballar temes relatius a l’estandardització de models, el catàleg de tràmits i altres 
aspectes que han de permetre una implementació correcta de l’administració 
electrònica.  
Pel que fa al Grup de Treball de Protecció de Dades, s’han fet treballs per implementar 
el nou Reglament (RGDP) i la nova Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) a la 
Diputació de Girona. Aquests dos grups són molt actius, i previsiblement en el transcurs 
del 2019 continuaran reunint-se per dissenyar i implementar projectes.  
 
Els treballs efectuats l’any 2018 han aconseguit que ja hi hagi 11 ens del sector públic de 
la Diputació que tenen Seu-e i portal de transparència donats d’alta. 
 

Transparència
Administració 

electrònica
Bon govern
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FIGURA 16. Ens del 
sector públic de la 
Diputació que 
disposen de Seu-e o 
portal de 
transparència  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Respecte al portal de transparència, la majoria d’ens han utilitzat el portal proporcionat 
per l’AOC, en el qual també s’ha donat d’alta tot un conjunt d’eines d’administració 
electrònica com ara l’e-TAULER, e-NOTUM i el registre públic de contractes.  
 

Estat de compliment del sector públic de la Diputació de Girona 

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, durant l’any 2018 s’ha portat a terme una revisió de l’estat dels 
webs corporatius del sector públic de la Diputació. En aquesta revisió s’han exceptuat el 
DIPSALUT i la XALOC, ja que disposen de portal de transparència propi.  
 
El que s’ha avaluat dels webs és l’estat de compliment de les obligacions que en matèria 
de transparència s’estableixen a la LTCat, i s’ha fet a partir de l’estat d’emplenament i 
actualització dels ítems dels webs corporatius i portals de transparència. 
 
Estat de compliment del sector públic de la Diputació 
 

  2017    2018    

38,73 % 38,73 % 

21,38 % 22,67 % 

41,13 % 
  

46,21 % 

36,88 % 33,10 % 

45,39 % 
 

 32,68 % 

36,17 % 
 

 36,17 % 

DIPSALUT
XALOC 

Casa de Cultura
SUMAR

Patronat de Turisme
Conservatori de 

Música Isaac 
Albéniz
CILMA

Consorci de Les 
Gavarres

Consorci Vies 
Verdes

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA ENS 

Portal de transparència pròpi Portal de transparència AOC
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FIGURA 17. Estat de compliment dels portals de transparència dels ens del sector públic de la Diputació dels anys 2017 
i 2018 
 

Tal com es pot comprovar, la mitjana de l’estat d’emplenament dels ítems de 
transparència que estableix la LTCat per part dels ens és molt similar a la de l’any 
anterior; es manté en una mitjana de compliment del 37,17 %. 
Sí que cal destacar que la mitjana d’actualització dels ítems publicats als seus webs és 
del 57 %, per la qual cosa aquests es mantenen en constant actualització i van 
incorporant informació nova als seus portals i seus electròniques.  

Transparència passiva  
 

Amb l’aprovació de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, s’estableix el dret de qualsevol persona major de 16 anys a accedir a la 
informació pública, sense que aquest dret estigui condicionat a l’existència d’un interès 
personal ni a la invocació de cap norma.  
 
Per aquest motiu, des del centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació, dins 
de l’àmbit de la transparència passiva, s’ha assumit la gestió de les peticions que arriben 
en relació amb aquest dret d’accés, i s’ha establert un procediment per donar-hi 
resposta. 
 
El procediment que cal seguir consta d’unes fases que s’inicien amb la recepció de la 
sol·licitud, el seu registre i la notificació de la recepció al sol·licitant. A continuació, es 
deriva la sol·licitud a l’òrgan competent per resoldre, que la valora i resol motivadament 
sobre la seva admissió. Després de valorar els límits, l’afectació d’interessos de tercers i 
la complexitat de la tasca, es resol de manera motivada si se subministra la informació 
sol·licitada o si es denega.  
 

Aquest any l’oficina ha rebut 28 peticions de dret d’accés, i totes s’han  
respost seguint el procediment elaborat.  

 

A més, i com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 relatiu 
a la protecció de les persones físiques, l’Oficina també ha començat a assumir noves 
tasques relacionades amb el compliment d’aquesta normativa. Per aquest motiu i dins 
de l’àmbit de la transparència i l’administració electrònica, s’ha començat a prestar 
assessorament en relació amb el tractament de les obligacions que incumbeixen a la 

44,08 % 
 

 44,08 % 

39,01 % 
 

 39,01 % 

47,17 % 
 

      50 % 

29,02 % 
 

 29,08 % 
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Diputació en virtut del Reglament General de Protecció de dades. 
 

Portal de Transparència de la DdGi, mètrica i visites  
 
Des del centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana, en 
col·laboració amb l’Oficina de Difusió, es porta a terme un control i l’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.  
Aquest 2018 les visites al portal de transparència de la Diputació han augmentat 
considerablement, i han passat de les 2.387 visites de l’any anterior a 7.268.  
 
 
 Visites 7.268 
 
   Temps d’estada mitjana 2 min 45 s 
 
 Mitjana mensual de visites 606 
 
 Usuaris nous 87,4 % i usuaris repetidors 12,6 % 
 
Pel que fa al temps d’estada al web del portal, s’ha mantingut molt similar al de l’any 
anterior, i s’ha situat en 2 minuts i 45 segons.  
Respecte al perfil dels usuaris, aquest any els usuaris nous s’han enfilat fins al 87,4 % i 
els repetidors han representat només un 12,6 %, fet que posa de manifest que gairebé 
tots els usuaris que entren al portal ho fan per primera vegada i pocs repeteixen.          
El mes que han visitat la pàgina més usuaris ha estat el juliol, i el que menys, el desembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 18. Evolució del nombre d’usuaris que han visitat el portal de transparència de la Diputació de Girona durant el 
2018 

 
Avaluacions en matèria de transparència 
 
Durant l’exercici 2018, la Diputació de Girona s’ha sotmès a diverses avaluacions 
externes en matèria de transparència. Tot i que inicialment són menys de les que 
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s’esperaven, aquestes avaluacions són significatives perquè aporten informació en 
relació amb l’estat de compliment de les obligacions en matèria de transparència 
previstes a la LTCat.  
Durant el 2018 la Diputació es va sotmetre a les avaluacions següents: 
 

o Infoparticipa UAB, març de 2018 
o Síndic de Greuges de Catalunya, març de 2018 
o Dyntra, Índice Dinámico de Transparencia, Diputaciones e Insularidades, 

avaluacions obertes tot l’any 
 
Infoparticipa 
 

La Diputació de Girona ha rebut aquest 2018, per segon any consecutiu, 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 
anualment després d’avaluar la qualitat i la transparència de la comunicació pública als 
webs dels ajuntaments 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 26 d’abril passat, 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
IMATGE 6. L’acte 
de lliurament 
dels Premis 
Infoparticipa 
2018 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dades sobre la puntuació de la Diputació de Girona 
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 Obtenció del segell Infoparticipa a la 

qualitat i la transparència de la comunicació 

pública local 

 87,23 % d’indicadors complerts 

 41 ítems complerts de 47 ítems totals 

 
 
Síndic de Greuges de Catalunya 

Des de l’any 2016, el Síndic de Greuges de Catalunya publica un informe anual sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el qual s’inclou una 
avaluació de l’aplicació de la Llei 19/2014 en les administracions públiques que pretén 
identificar l’estat de compliment de les obligacions que preveu.  

El mes de febrer del 2018 la Diputació va rebre l’enquesta avaluadora del Síndic, que 
constava de 13 preguntes, 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, i en el cas de les diputacions els seus resultats s’emeten en 
un informe conjunt d’ens supramunicipals que inclou les diputacions, els consells 
comarcals i l’àrea metropolitana.  

Dyntra. Diputaciones e Insularidades 

En l’exercici 2018 la Diputació també s’ha sotmès a l’avaluació de Dyntra, una plataforma 
de caràcter col·laboratiu que treballa en la mesura 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 187 indicadors de 
transparència. Les actuacions realitzades per l’Oficina durant l’any 2018 han portat a 
obtenir els següents resultats: 

 

 76,47 % d’indicadors complerts 

 143 indicadors complerts de 187 indicadors totals 

 7a diputació més transparent d’Espanya en el rànquing general 

 

4.3.2. Bon govern 

A finals del 2017, l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació va començar a 
treballar en la preparació d’un model de Codi de conducta dels alts càrrecs de la 
Diputació que es preveia que es pogués aplicar a tots els alts càrrecs de la Diputació de 
Girona i dels seus organismes autònoms, complint així les obligacions establertes en 
matèria de transparència a la LTCat. 

El Codi de conducta de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms es va 
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aprovar en ple de 15 de maig de 2018 i es va publicar íntegrament al BOP núm. 106, d’1 
de juny de 2018.  

El punt de partida per elaborar aquest codi va ser el model únic de Codi de conducta dels 
alts càrrecs dels ens locals desenvolupat en el marc del Grup de Treball de Codi Ètic de 
la Xarxa de Governs Locals.           

Diputació de Girona i ens vinculats 

Respecte de l’estat d’implantació del Codi de conducta, en acabar l’any 2018 hi havia 6 
ens dels que formen part del sector públic de la Diputació que ja s’havien adherit al Codi 
de la Diputació de Girona, 4 ens encara no s’hi havien adherit, i a la XALOC i el DIPSALUT 
els era d’aplicació directa.  

FIGURA 19. Ens del sector públic de la Diputació de Girona que s’han adherit al seu Codi de conducta 
 

Amb l’aprovació del Codi de la Diputació també es va procedir a activar determinats 

ENS APLICACIÓ DIRECTA/ADHESIÓ  DATA DE 

L’ACORD 

XALOC Aplicació directa del Codi de conducta de la Diputació   

DIPSALUT Aplicació directa del Codi de conducta de la Diputació  

CILMA                   Adhesió al Codi de conducta de la Diputació 

6 de 

setembre 

de 2018 

Vies Verdes Adhesió al Codi de conducta de la Diputació 

25 de 

setembre 

de 2018 

Conservatori de 

Música Isaac Albéniz 

Adhesió al Codi de conducta de la Diputació 

 

4 de 

setembre 

de 2018 

 

Casa de Cultura Adhesió al Codi de conducta de la Diputació 

4 de 

setembre 

de 2018 

Consorci de Les 

Gavarres 
Adhesió al Codi de conducta de la Diputació 

10 de 

desembre 

de 2018 

Consorci Costa 

Brava 
Adhesió al Codi de conducta de la Diputació 

30 de 

novembre 

de 2018 



 

34 
 

registres per complir les obligacions de transparència que conté la Llei 19/2014 i entre 
els quals s’inclou la relació d’obsequis rebuts per raó de la representació institucional. 

Per tal de dur a terme un seguiment d’aquest codi, es va crear una comissió de 
seguiment per resoldre dubtes, formular recomanacions i propostes de millores, vetllar 
per la seva actualització, etc. Per fer possible aquest seguiment, la comissió es reunirà 
com a mínim una vegada a l’any, i es va reunir per primera vegada el dia 11 de desembre 
de 2018.  

 
Compliance 

El Patronat de Turisme de la Costa Brava i SUMAR han instaurat la figura del 
Compliance per tal de prevenir que en l’àmbit de l’empresa es cometin 
determinats delictes susceptibles de generar responsabilitat penal a l’empresa. 

Compliance, que vol dir ‘compliment’, són els mecanismes de prevenció, gestió, control 
i reacció que han de preveure les empreses per reduir els riscos que els seus treballadors 
cometin determinats delictes del Codi penal que siguin susceptibles de generar 
responsabilitats penals a l’empresa. Un dels mecanismes que preveu el compliance, i 
que treballen aquests dos ens, és l’aprovació del Codi de conducta. 

 
Ajuntaments 

Pel que fa als ajuntaments, a final d’any hi ha 32 ajuntaments de la demarcació de Girona 
que han publicat un codi de conducta al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG). 
Aquesta dada, que és molt similar a la del 2017, posa de manifest que hi ha un nombre 
important d’ajuntaments de la demarcació que encara no han aprovat el codi de 
conducta.  

Cal tenir en compte que en aquesta xifra només s’han compatibilitzat els ajuntaments 
que han publicat el codi al butlletí oficial.  

Pel que fa al model de codi, dels codis que s’han publicat el model majoritàriament 
utilitzat ha estat el model de la Xarxa de Governs Transparents, tot i que són nombrosos 
els municipis que n’han creat un model propi amb elements del de la Xarxa de Governs 
Transparents.  

 
 
               
FIGURA 20. Models de codi 

de conducta utilitzats pels 

ajuntaments  
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4.3.3. Participació ciutadana  
A més d’oferir la plataforma als 
ajuntaments, la Diputació de Girona 
també aprofitarà Decidim per als 
processos de participació ciutadana que 
engegui. De fet, ja ho ha començat a fer en 
el procés sobre la candidatura de la Costa 
Brava com a Reserva de la Biosfera de la 
UNESCO. En aquest cas, l’objectiu és 
identificar les mancances actuals i les 
fortaleses de la Costa Brava amb relació al 
compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU per 
posteriorment identificar les accions que el territori assumeix com a camí per garantir-
ne l’assoliment.      

5. 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, en aquest apartat es mostren 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.  

5.1. 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 les obligacions que en matèria de transparència 
s’estableixen a la LTCat, després de revisar els portals de transparència dels 221 
municipis de la demarcació, podem veure que n’hi ha 5 que encara no en tenen. 
Respecte de la resta de municipis, s’observa que gairebé tots han fet ús de l’eina que els 
ha proporcionat l’AOC pel que fa al model del portal, mentre que 4 municipis disposen 
d’un model de portal de transparència propi. 
 

5 municipis encara no disposen de portal de transparència. 
 

 
 La mitjana de compliment dels municipis avaluats és del 44 %.        

 
Cal destacar que la mitjana de compliment de les obligacions de transparència dels 212 
municipis avaluats és del 44 %, una mica superior a la del 2017, situada en el 41,93 %. 
 
Tot i això, només 59 municipis (el 28 %) obtenen un percentatge de més del 50 %, és a 
dir, que 153 municipis (72 %) no arriben a complir el 50 % de les obligacions de 
transparència.  
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FIGURA 21. Compliment de les obligacions de transparència dels 212 municipis de la demarcació que tenen el portal de 
transparència de l’AOC 
 

5.2. Resum de dades de l’estat de compliment de les 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, preveuen i 
incorporen les previsions en la matèria que recull la LTCat, tot i que adopten diferent 
nomenclatura i naturalesa depenent de l’ens que els hagi aprovat.  
 

33 ajuntaments i 2 consells comarcals han publicat codis de conducta al BOPG. 

Només el 6,69 % dels ajuntaments de la demarcació han aprovat codis.  

La Garrotxa, amb 14 municipis, és el territori on s’han aprovat més codis. 

 

La Diputació de Girona ha aprovat el Codi de conducta dels alts càrrecs.  

Activació de registres lligats al Codi de conducta  

6 ens del sector públic de la Diputació s’han adherit a aquest codi.  

 Els SEMEGA i el Centre d’Arts Escèniques de Salt-Girona estan pendents 

d’adherir-se al Codi de conducta de la Diputació. 

 El Patronat de Turisme Costa Brava i els SUMAR estan pendents d’aprovar 

el seu Codi de conducta. 
 
 

 

5. Despeses de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana 

 

El pressupost de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de l’exercici 2018 

59

153

C O M P L I M E N T  D E  L E S  O B L I G AC I O N S  D E  
T R A N S PA R È N C I A  D E L S  M U N I C I P I S

Municipis que compleixen
més del 50% de les
obligacions de transparència

Municipis que no compleixen
el 50% de les obligacions de
transparència
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es desglossa de la manera següent: 
 

Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost 
inicial 

Obligacions 
reconegudes 

404 9240 46200 Ajuts a ajuntaments Bon 
govern, Transparència i 
Participació Ciutadana 

93.000 € 93.000 € 

404 9240 22606 Cursos programa Bon 
Govern, Transparència i 

Participació 

10.000 € 3.561,97 € 

404 9240 22706 Estudis i treballs tècnics Bon 
Govern, Transparència i 

Participació 

18.000 € 6.897 € 

404          9240 4800 Ajuts per a formació Bon 
Govern, Transparència i 

Participació 

30.000 € 30.000 € 

FIGURA 22. Pressupost de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana per a l’exercici 2018.  



 

38 
 

Annex 1. Cursos impartits 

 
Curs: e-NOTUM i e-TAULER 
 
Girona, 11 d’abril de 2018 
 
Objectius 
 

- Donar una perspectiva jurídica sobre la utilitat i 

l’obligatorietat d’ús de l’e-TAULER. 

- Assolir competències en la utilització de l’e-

NOTUM. 

- Informar sobre els terminis d’exposició pública. 

- Adquirir coneixements sobre la utilització de les 

eines d’administració electrònica en general, 

sobre l’e-TAULER i l’e-NOTUM en particular. 

- Oferir aclariments i informació sobre els 

diferents documents que han de ser objecte de 

publicació a l’e-TAULER. 

 

Assistents: 9 
Valoració global mitjana: 4,8 sobre 5 
 
 
Curs: Pressupostos participatius 
 
Girona, 17 i 31 de maig de 2018 
 
Objectius 
 

- Clarificar el concepte de participació ciutadana 

i desmentir tòpics. 

- Aportar noves reflexions, elements d’anàlisi i 

metodologies que permetin als governs locals 

implementar un sistema de pressupostos 

participatius amb garanties d’èxit. 

- Definir les fases i les etapes d’aquests 

instruments de participació ciutadana, així com 

les eines metodològiques existents per dur-los 

a terme. 
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- Dotar els treballadors i responsables dels ens locals de capacitats tècniques i 

orientacions polítiques bàsiques per poder dissenyar i dinamitzar un procés de 

pressupostos participatius que s’adapti a les característiques i particularitats de 

cada municipi.  

- Conèixer i analitzar diferents models i experiències de pressupostos participatius a 

la demarcació de Girona i de Catalunya. 

Assistents: 24 
Valoració global mitjana: 4,78 sobre 5 
 
Jornada: L’Administració serà digital o no serà 
 
Girona, 5 de juliol de 2018 
 
Objectius 
  

- Proporcionar eines per afrontar els canvis en la 

societat digital.  

- Exposar la transformació cultural en un entorn digital 

i de valors públics a través d’un taller de Lego® 

Serious Play. 

- Conèixer i analitzar models i experiències 

d’innovació pública. 

- Dotar els treballadors i responsables dels ens locals 

d’eines per millorar l’eficiència i l’eficàcia de les 

administracions i oferir un millor servei al ciutadà.  

Assistents: 33 
Valoració global mitjana: 4,55 sobre 5 
 
Curs: Plataforma de subvencions de la Diputació de Girona 
 

Girona, 27 de setembre de 2018 
 
Objectius 
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- Analitzar les regles de les subvencions de 

participació ciutadana que atorga la Diputació: 

bases, convocatòria, concessió, difusió i publicitat, 

justificació i errors principals.  

- Proporcionar als treballadors i responsables dels 

ajuntaments les eines necessàries per justificar 

correctament la subvenció. 

- Proporcionar eines per elaborar la memòria del 

procés. 

Assistents: 28 
Valoració global mitjana: 4,63 sobre 5   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Curs: Formació de vot electrònic amb la plataforma Decidim 
 
Girona, 9 de novembre de 2018 
 
Objectius 
 

- Refrescar continguts sobre la configuració dels 

processos de participació a la plataforma.   

- Resoldre dubtes sobre el funcionament de la 

plataforma Decidim. 

- Aprendre a configurar el funcionament de les 

votacions electròniques a la plataforma. 

- Practicar la configuració de les votacions electròniques. 

- Recollida de demandes i/o noves funcionalitats a 

partir de l’ús de la plataforma. 

Assistents: 8  
Valoració global mitjana: No hi ha dades*  

 
   


