
 

 

Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial 

 

Objecte 

Proporcionar assessorament en matèria de competitivitat territorial als ajuntaments i 

altres ens locals de la demarcació de Girona. 

 

Els àmbits d’intervenció del servei són: 

1. Planificació estratègica. Definir el model i les estratègies del territori.  

2. Activitat comercial i industrial. 

3. Recursos naturals i culturals.  

4. Contingut web. 

5. Emprenedoria. 

6. Ocupació. 

7. Línies de suport tant de la Diputació com d’altres entitats i organismes en relació 

amb la petició de l’Ajuntament. 

8. Altres temes d’interès per al desenvolupament local. 

 

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030 

Aquest servei té impacte principalment sobre els objectius següents de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030: 

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 

l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. 

 Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin 

inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 

 Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un 

desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les 

persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els 

nivells. 

 Objectiu 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial 

per al Desenvolupament Sostenible. 

 



 

 

Beneficiaris 

Poden sol·licitar aquest servei els ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de 

Girona que acreditin l’existència d’un acord de l’òrgan de govern municipal competent 

pel qual s’aprova la petició de prestació del servei (decret d’Alcaldia, acord de Junta de 

Govern o acord de Ple), i que compleixin els requisits següents: 

a) No estar adherits de forma individual a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 

Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona. 

b) No disposar de personal tècnic de promoció econòmica. 

 

Objectiu  

Proporcionar un document estratègic, obtingut mitjançant l’anàlisi de la realitat del 

municipi, que permeti dissenyar i desenvolupar programes, accions i projectes concrets 

d’intervenció en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local. 

 

Sol·licitud del servei 

L’entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la presentació del 

formulari disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb el document 

acreditatiu de l’existència de l’acord de l’òrgan de govern competent que aprovi la petició 

de la prestació del servei (decret d’Alcaldia, acord de Junta de Govern o acord de Ple). 

 

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al Registre General de la Diputació. 

 

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 

persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. 

 

Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, 

que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 

 

Funcionament del servei 

El servei d’assessorament es computa en hores de dedicació a cada ens local (entre 25 

i 40 hores anuals). L’assessorament es realitza tant de forma presencial com virtual.  

 

https://seu.ddgi.cat/


 

 

El servei inclou una primera visita a l’ajuntament sol·licitant per tal de valorar la demanda 

in situ, analitzar la documentació que l’ens local ha posat a disposició del tècnic 

responsable de l’assessorament, diagnosticar la situació i fer la proposta de 

desenvolupament. Si s’escau, aquesta primera visita també pot ser virtual. En qualsevol 

cas, s’haurà de realitzar en el termini de dos mesos a partir de la recepció de l’acceptació 

del servei. Al final de la intervenció, la Diputació expedeix un document de treball 

consensuat amb l’ajuntament. 

 

Els ajuntaments que sol·liciten el servei es comprometen a facilitar l’accés a la 

informació i el responsable polític dels temes a tractar, a rebre el tècnic responsable de 

l’assessorament. També es comprometen a assistir a la trobada de tancament del Servei 

de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació. 

 

En el cas que l’ajuntament no compleixi els compromisos acordats, el Servei de 

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local es reserva el dret de donar per finalitzada 

la tasca. 

 

Baixa del servei 

En el cas que l’ens local vulgui renunciar al servei, cal que ho comuniqui al Servei de 

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, mitjançant un 

acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar la sol·licitud. 

 

La Diputació de Girona es reserva el dret de revocar l’adhesió al servei per incompliment 

de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per altres motius 

sobrevinguts. 

 

En qualsevol dels casos esmentats, no es tindran en compte els punts extra que pugui 

comportar la realització del servei en les subvencions del Servei de Promoció i 

Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona. 
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