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1. Presentació  
 
Aquesta memòria és el recull dels projectes i les activitats realitzades del Servei de Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparència durant l’any 2019. 
 
El Servei treballa amb uns objectius concrets: 
 

 Proporcionar assistència i cooperació als ens locals de la demarcació de Girona  en els 
àmbits de la participació ciutadana, el bon govern i la transparència. 

 Millorar la transparència i el bon govern de la Diputació de Girona, els seus organismes 
autònoms i els ens dependents i vinculats. 

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

 Oferir eines digitals i suport al món local per millorar el govern obert. 
 Formar en l’àmbit de la transparència, el bon govern i la participació ciutadana. 
 Treballar en xarxa i coordinadament amb altres administracions catalanes. 

2. Qui som? 
 
Durant l’any 2019, s’han mantingut els mateixos perfils que els anys anteriors. Així, formen part 
de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana:  
 

 Tècnica de Participació Ciutadana: Anna Brunsó (plaça consolidada el novembre de 2019) 
 Tècnic de Transparència i Bon Govern: Pol Puigdomènech 
 Auxiliar administrativa: Carmen Perxés (plaça consolidada el maig de 2019) 

3. Quins són els nostres àmbits de treball?  
 
El Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència centra la seva activitat en tres 
grans àmbits de treball, que estan interrelacionats i es complementen: 
 

 
Àmbits de treball del Servei 

 
FIGURA 1. Representació dels tres àmbits de treball del centre 
gestor de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència. 
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3.1. Àmbit de treball supramunicipal. La coordinació interadministrativa  
 
L’àmbit de treball supramunicipal comprèn totes aquelles activitats que el Servei de Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparència desenvolupa de forma conjunta i coordinada amb 
determinats ens públics catalans, amb els quals comparteix competències de treball i objectius. 
 
Mitjançant aquest àmbit de treball conjunt, la Diputació de Girona pot estar en contacte amb la 
resta d’ens locals que també treballen en l’àmbit de bon govern, transparència, participació 
ciutadana i administració electrònica, i alhora facilita que es puguin establir directrius de treball 
comunes així com estandarditzar criteris.  
 
Mitjançant aquesta coordinació interadministrativa, podem obtenir informació, recollir 
experiències pràctiques i resoldre dubtes i problemes que sorgeixen en el desenvolupament dels 
treballs en els àmbits externs i interns. Tota aquesta informació permet que es pugui contribuir a 
millorar la generació de coneixements, estàndards i eines. 
 

Flux de treball a la Xarxa de Governs Transparents (XGT) 

3.1.1. Xarxa de Governs Transparents  
 
Durant aquest 2019, el Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència ha continuat 
formant part de la Xarxa de Governs Transparents (XGT), que té com a objectiu donar suport al 
món local en l’aplicació i el desplegament de la Llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern de Catalunya.  
 
Aquesta Xarxa emana directament del Conveni marc de col·laboració signat a Barcelona el 2 de 

Reunions dels 
grups de treball 

de l'XGT

Generació d'eines, 
materials, criteris 

interpretatius i 
formació

Es posen a disposició 
dels ens locals de la 

demaració de Girona i 
de la Diputiació de 

Girona mateix

De les experiències 
obtingudes al territori 

s'extreuen dades, 
informació i nous 

problemes i 
casuístiques

Es processa la 
informació 

obtinguda al 
territori i s'obté el 

feedback

FIGURA 2. Representació del flux d’informació i coneixement producte del treball de coordinació del centre gestor de 
Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència en l’àmbit supramunicipal. 
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juny de 2015 entre diferents administracions catalanes coordinades pel Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge i pel Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors de Transparència. Inicialment, a més d’aquests dos departaments de la 
Generalitat, en formen part 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, el CSITAL (Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Secretaris d’Administració Local), l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i l’Ajuntament de 
Barcelona.  
 
Complementen aquesta Xarxa diversos grups de treball que elaboren criteris interpretatius de la 
Llei de transparència de Catalunya (d’ara endavant LTCat) i ofereixen solucions i eines 
tecnològiques per tal de millorar el compliment de les disposicions en matèria de transparència. 

3.1.1.1. Grups i comissions de treball de la Xarxa de Governs Transparents  
 
Aquest 2019 s’han mantingut els grups de treball dins de la Xarxa de Governs Transparents (d’ara 
endavant XGT): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 



 

5 

Tot i haver estat els dos grups amb més activitat del 2019, no són els únics que formen la Xarxa 
de Governs Transparents. També hi ha el Grup de Treball de Formació, coordinat per l’EAPC; el 
Grup de Treball del Reglament de la Llei de Transparència, coordinat pel Departament d’Afers i 
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i el Comitè TIC, coordinat pel Consorci 
Administració Oberta de Catalunya. 
 
Les reunions a les quals han assistit aquest any són: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La notícia de la reunió es va recollir al web de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència: 
http://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20190212_XarxaGovObert 

3.1.2. Congrés de Govern Digital  
 
El Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència també forma part, en 
representació de la Diputació de Girona, del Comitè del Programa del Congrés de Govern Digital. 
Aquest Congrés, organitzat per la Generalitat de Catalunya, és el fòrum de debat de referència a 
Catalunya en l’àmbit de l’administració digital. L’edició del 2019, amb el títol de «Congrés de 
Govern Digital 2019: Connectant experiències revolucionaries», va posar èmfasi en tots aquells 
projectes i iniciatives que persegueixen una transformació digital de les dinàmiques, processos i 
formes de treball de les administracions públiques. 
 
Va tenir lloc el 17 i el 18 de setembre, a Barcelona, amb 1.400 assistents, i es va vertebrar al voltant 
de 7 eixos: 

Grup de Treball de Participació Ciutadana 3 reunions
Grup de Treball de Transparència Local 12 reunions
Grup de Treball de Formació 1 reunió
Comitè TIC de la Xarxa Governs Transparents 1 reunió
Plenari de la Xarxa de Governs Transparents 1 reunió

IMATGE  1. Reunió plenària de l’XGT el 2019.  



 Governança digital 
 Canvi cultural a l’Administració 
 La confiança digital 
 Les infraestructures 
 La identitat digital 
 Els serveis públics proactius i personalitzats 
 Les tecnologies digitals avançades a les AP del segle XX 

 

Dins aquests eixos hi van participar, com a ponents, persones de  
diverses àrees de la Diputació de Girona, i també representants 
tècnics i polítics del món local de la demarcació de Girona. 
 
 
 
 
 
 
IMATGE 2. Congrés de Govern Digital 2019, amb diverses tècniques de diferents 
serveis i àrees de la Diputació de Girona que hi van participar com a ponents.  

3.2. Àmbit de treball extern: suport i cooperació 
als municipis 
 
L’àmbit de treball extern del Servei comprèn les tasques i els serveis relacionats amb el suport, 
l’assistència i la cooperació als municipis de la demarcació de Girona.  
 
En aquest àmbit de treball es distingeixen tres grans tipus de serveis que es diferencien per la seva 
naturalesa i la manera en què es presenten. Són els següents: 
 

 
 
Respecte als serveis de suport econòmic, igual que durant els exercicis anteriors, s’ha seguit oferint 
aquest suport vehiculat a través d’una línia de subvencions a ajuntaments per finançar polítiques 
de participació ciutadana. Cal destacar que aquest 2019 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.  
   

3.2.1. Servei d’assessorament  
El servei d’assessorament té la voluntat de donar respostes a les qüestions que els diversos ens 
locals de la demarcació de Girona formulen, a través del correu electrònic, per via telefònica o de 
manera presencial. 

ASSESSORAMENTS FORMACIÓ SUPORT 
ECONÒMIC
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Amb la constitució dels nous equips de govern municipal (el mes de juliol), el nombre de peticions 
d’assessorament s’ha incrementat, especialment en temes de participació ciutadana. 

3.2.1.1. Dades sobre els assessoraments i les consultes de l’any 2019  
 
El nombre total de sol·licituds d’assessorament i consultes ateses durant aquest 2019 ha estat de 
263. 

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. 
 
La gran majoria de consultes rebudes aquest 2019 han tractat sobre participació ciutadana i 
transparència. Concretament un total de 113 de consultes han estat sobre participació ciutadana 
(el 43 % del total de consultes) i 124 sobre transparència (el 47 % del total). 
 

 

Transparència
124; 47%

(124 consultes)

Bon Govern
3; 2%

Participació 
ciutadana
113; 43%

(113 consultes)

Administració 
Electrònica

2; 1%

Altres
22; 8%

CONSULTES REBUDES PER TEMES (TOTAL 263)

FIGURA 4. Registre d’assessoraments i consultes realitzats per temes. 
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Distribució territorial dels assessoraments realitzats 
 

 
FIGURA 5. Registre d’assessoraments realitzats per comarques.  

 

263 consultes rebudes

253 consultes resoltes i 10 en procés de 
resolució

Menys d'un dia de mitjana de resposta

ALT EMPORDÀ
21%

BAIX EMPORDÀ
26%

CERDANYA 2%GARROTXA
13%

GIRONÈS
13%

PLA DE L'ESTANY 
2%

RIPOLLÈS
2%

SELVA
29%

OSONA 1%

CONSULTES REBUDES PER COMARQUES
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Assessoraments segons la naturalesa dels ens sol·licitants 

FIGURA 6. Assessoraments realitzats segons la naturalesa de l’ens sol·licitant. 

 

Assessoraments segons el tema 
Els assessoraments han versat principalment sobre les matèries següents: 
 

Altres
6%

Ajuntament
62%

Organisme 
Autònom ddgi
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Internes ddgi
25%

Consell Comarcal
4%

Generalitat de 
Catalunya

2%

CONSULTES REBUDES PER TIPUS D'ENS

10%

83%

7%

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

PROTECCIÓ DE DADES

PORTALS DE TRANSPARÈNCIA AOC

0 10 20 30 40 50 60

Assessoraments en Transparència 
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FIGURA 7. Assessoraments realitzats segons temàtica 
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Materials per a l’assessorament 
 
Per tal de realitzar de manera efectiva les tasques d’assessorament descrites, el Servei de 
Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència 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. A través d’aquests materials disponibles en línia, els sol·licitants poden 
consultar dubtes, accedir a guies i manuals i també a normativa diversa. 

 Recull de premsa de la demarcació de Girona. Es posa a disposició dels ens locals un extens 
recull de premsa en matèria de transparència, bon govern i participació ciutadana que es 
publica trimestralment i de forma ininterrompuda des de l’any 2008. 

 Butlletins d’informació enviats per correu electrònic. El servei envia regularment butlletins 
informatius sobre cursos, formacions, tallers i l’estat de les subvencions. Durant el 2019 
s’han enviat un total de 13 butlletins als diferents ajuntaments de la demarcació de 
Girona. 

3.2.2. Servei de formació 
 
Durant aquest 2019, el Servei 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: 
 
 Habilitats i competències personals dels treballadors: habilitats digitals i competències 

en noves tecnologies. 
 Millora i ampliació de coneixements sobre temàtiques que són competència de l’Oficina 

(transparència, bon govern i participació ciutadana). 
 Facilitar eines conceptuals i instrumentals per impulsar la participació ciutadana, el bon 

govern i la transparència i donar a conèixer experiències interessants per tal de millorar 
les polítiques públiques. 

 Crear espais de trobada i intercanvi d’experiències entre professionals i entitats. 

3.2.2.1. Tipus de formació i cursos  
 
L’any 2019, s’han organitzat dos cursos: un sobre pressupostos participatius i l’altre sobre 
tècniques creatives de design thinking i lego serious play.  
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Curs: PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
Girona, 27 de juny de 2019 
 
Objectius: 
 Aclarir el concepte de participació ciutadana, desmentir-ne tòpics i definir on se 

circumscriuen els pressupostos participatius en aquesta nova manera de fer política. 
 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’aquest instrument de participació i les eines metodològiques 

existents per dur-lo a terme. 
 Treballar el concepte de participació cap a dins i la transversalitat dels processos de 

pressupostos participatius. 
 Analitzar experiències i models de pressupostos participatius duts a terme per municipis 

catalans els darrers anys. 
 Dotar de les capacitats tècniques necessàries i de les orientacions polítiques bàsiques per 

poder dissenyar i dinamitzar un procés de pressupostos participatius que realment s’adapti 
a les característiques i particularitats locals de cada municipi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curs: TÈCNIQUES CREATIVES. DESIGN THINKING i LEGO® SERIOUS PLAY®  
Girona, 16 i 30 de maig de 2019 
 
Objectius: 
Els objectius d’aquesta activitat de formació són conèixer i experimentar amb noves tècniques 
d’innovació, i capacitar els treballadors públics en formes dinàmiques i amenes de gestionar una 
reunió o un debat.  
 
Es treballa amb les tècniques de pensament de dissenyador (design thinking), una disciplina que 
es basa en la sensibilitat i en mètodes de disseny per convertir les propostes en oportunitats reals 
d’alt valor qualitatiu, i s’aprofundeix en una de les tècniques que també s’utilitzen en aquesta 
metodologia, com és la LEGO® Serious Play®, una forma de pensar amb les mans i de projectar 
visualment el diàleg. 
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Formació impartida pel personal del Servei  
 

Formació impartida 
 

2 sessions sobre lleis de transparència, dret d’accés a la informació pública, bon govern i 
protecció de dades, a la Diputació de Girona 

Sessió sobre transparència i dret d’accés a la informació pública: obligacions i límits, al Consell 
Comarcal del Gironès 

Sessió sobre integritat institucional i ètica al sector públic, a la Fundació UdG, dins el Postgrau 
d’administració electrònica i govern obert al món local  

2 formacions al personal de l’Ajuntament de Banyoles sobre transparència i protecció de dades, 
a l’Ajuntament de Banyoles  

Jornada sobre el dret d’accés a la informació pública en l’àmbit local, al Col·legi de Secretaris i 
Interventors (CSITAL) 
Sessió sobre participació ciutadana a la demarcació de Girona, a la Fundació UdG, dins el 
Postgrau d’administració electrònica i govern obert al món local 
Jornada de govern obert per a càrrecs electes i personal tècnic local, de la Xarxa de Governs 
Transparents, a Barcelona  - Espai Francesca Bonnemaison  
(https://www.aoc.cat/jornada-govern-obert-2019/) 
Jornada «Dia de Decidim Girona». Lliçó de govern obert, al Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona  
(https://meta.decidim.org/conferences/common-politics?locale=ca) 
Ponència al Congrés LocalTic  - Cunit 2019, en representació de la Xarxa de Governs 
Transparents (ponència conjunta amb altres institucions) 
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3.2.2.2. Dades i valoracions sobre els cursos i la formació impartits el 2019 
 
Cada any, l’Oficina té en consideració les valoracions realitzades pels assistents pel que fa a la 
formació obtinguda. Aquests dos darrers anys també ha tingut en compte les valoracions de 
l’alumnat que ha assistit al primer curs (2018-2019) del postgrau.  
 
Aquestes valoracions serveixen com a mecanisme per obtenir dades rellevants sobre el grau 
d’idoneïtat de la formació i l’assoliment dels objectius proposats inicialment. 
 
Durant l’any 2019, les valoracions i les dades obtingudes sobre els cursos en el marc del Pla de 
Formació en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència han estat les que exposem 
seguidament: 
 
 
 
 
 
 
 

IMATGE 4. Jornada sobre Dret d’Accés a la Informació Pública 
en l’Àmbit Local. 

IMATGE 7. Jornada de Govern Obert de la 
Xarxa de Governs Transparents, octubre de 
2019. 

IMATGE 5. Jornada «Dia de Decidim Girona», 
novembre de 2019. 

IMATGE 6. Congrés LocalTic de Cunit, 7 i 8 de maig 
de  2019. 
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Valoració dels cursos impartits 

 
 

3.2.2.3. Pressupost de formació  
 
Per a l’any 2019, amb la finalitat de portar a terme el Pla de Formació, s’ha disposat d’un total de 
10.000 €, corresponents a l’aplicació pressupostària 404924022606 destinada a «cursos i 
programes de bon govern, transparència i participació».  
 

10.000 € pressupostats  3.289,79  € gastats (factures pagades) 
   

 
El càlcul dels costos dels cursos impartits amb mitjans tècnics i personals és de 

2.700,00 € 
 

 
Cost total de formació:   

5.989.79 €  
 

3.2.2.4. Grups de treball dins de la formació  
 
Un dels elements de suport que s’ofereix són els grups de treball, creats per facilitar i compartir 
amb els assistents espais de trobada i d’intercanvi d’experiències i coneixements. Actualment 
tenim dos grups de treball actius: 
 

1. Grup de Treball de Participació Infantil  

El Grup de Treball de Participació Infantil es va constituir amb l’objectiu de donar a conèixer 
experiències de participació infantil, fomentar els espais de diàleg i intercanvi d’idees i promoure 
iniciatives de participació en la infància i l’adolescència als municipis gironins. Es volen transmetre 
les diferents eines i metodologies per treballar la participació ciutadana amb els infants i per 
conèixer què fan els ajuntaments per promoure la gestió municipal entre els infants i les seves 
famílies, implicar-los-hi i responsabilitzar-los-en. 

2 cursos
4,6/5 de 

valoració mitjana
69           

assistents

FIGURA 7. Valoració mitjana dels cursos impartits i nombre d’assistents. 
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Actualment, dins el marc del Grup de Treball de Participació Infantil s’ha iniciat un projecte 
col·laboratiu de recollida i difusió posterior d’experiències de participació infantil a la demarcació 
de Girona. S’estan enregistrant experiències en 5 municipis de la demarcació de Girona: la Bisbal, 
Cornellà del Terri, Figueres, Mieres i Riells i Viabrea. Els enregistraments s’han fet a final del 2019 
amb la previsió de poder fer la difusió del material durant el primer trimestre del 2020. Aquestes 
experiències s’han recollit a partir d’un formulari que han emplenat els mateixos ens locals 
voluntàriament i se n’han escollit 5 a través del grup de treball, de manera col·laborativa.  

  
2. Grup de Treball de la Plataforma de Participació Ciutadana Decidim 

Decidim és una plataforma digital de participació ciutadana per dur a terme processos 
participatius. El passat 2018 es va iniciar la implantació d’aquesta plataforma a 4 municipis com a 
prova pilot i aquest 2019 segueix en marxa.  
 
Amb aquest objectiu es va constituir un grup de treball per reunir els ajuntaments que formen 
part de la prova pilot i, d’aquesta manera, resoldre els dubtes i les necessitats que van sorgint a 
mesura que utilitzen la plataforma i compartir experiències.  

 
 

3.2.3. Postgrau en administració electrònica i bon govern al món local 
 
Aquest 2019 ha conclòs la primera edició del Postgrau en administració electrònica i govern obert, 
un projecte que l’Oficina va començar a treballar conjuntament amb el Consorci d’Administració 
Oberta (AOC) a finals del 2017, impartit a través de la Fundació Universitat de Girona. 
 
La iniciativa d’elaborar aquest postgrau va sorgir arran de la necessitat de donar suport als 

IMATGES 8 I 9. Reunions del Grup de Treball de Participació Infantil. 

IMATGES 10 I 11. Reunions del Grup de Treball de la Plataforma de Participació Ciutadana Decidim. 
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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 que 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 d’especialització que es poden cursar per separat. 
Els cursos són: 
 
 Mòdul d’administració electrònica. Té un caràcter eminentment tècnic, que pretén donar 

coneixements més pràctics i professionalitzadors als treballadors públics del món local 
que es trobin immersos en el procés d’implantació de l’administració electrònica en les 
institucions en què treballen.  

 Mòdul de govern obert. Ofereix una visió de govern obert i dels àmbits que en formen 
part, com ara la transparència, la participació ciutadana, la col·laboració i el bon govern. 

El postgrau pretén reforçar els coneixements teòrics amb una forta presència de sessions 
pràctiques materialitzades a través 
d’experiències reals o workshops que tenen 
com a finalitat aportar una visió més àmplia de 
l’administració electrònica i el govern obert i 
transcendir els continguts estrictament teòrics. 
 
El juliol d’aquest any va finalitzar la primera 
edició del postgrau amb uns resultats molt 
satisfactoris. S’ha comptat amb la participació 
de 36 alumnes amb perfils professionals 
diversos, així com de prop de 45 docents amb 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 el mateix 
personal de la Diputació. 
 
La direcció acadèmica la formen la tècnica de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona 
Anna Brunsó i el directiu de Govern Obert de l’AOC Miquel Estapé. Respecte a la coordinació 
acadèmica, la formen el tècnic de Transparència i Administració Electrònica de la Diputació de 
Girona Pol Puigdomènech i la responsable de Govern Obert del Consorci AOC Judith Aguas.  
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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 10.00 a 
14.00 h els dissabtes.  
 
 

Valoració del postgrau 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pressupost del postgrau 

 
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  22.290,80 € gastats 
 
El cost de la perllongació de la jornada del personal tècnic del Servei per gestionar les 

tasques del postgrau és de 9.369,14 €  
 

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

IMATGE 12. Alumnes de la primera edició del Postgrau 
d’administració electrònica i govern obert al món 
local, al Congrés de Govern Digital 2019. 

Postgrau en 
administració electrònica 

i govern obert

8,70/10 de 
valoració mitjana*

35           
alumnes

FIGURA 8. Valoració mitjana del Postgrau en administració electrònica i govern obert. 
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32 sessions de 5 hores  160 hores presencials 
 

72 hores de pràctiques externes 
 

 

3.2.3. Servei de suport econòmic 
 
El tercer servei que ofereix el Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència és el 
suport econòmic. Aquest servei es configura a través de les subvencions que es concedeixen als 
ajuntaments per tal que puguin desenvolupar diferents activitats de foment de la participació 
ciutadana. 

3.2.3.1. Subvencions en règim de concurrència competitiva: subvencions als ajuntaments per a 
polítiques de foment de la participació ciutadana 
 
Seguint la línia iniciada els anys anteriors, el servei de suport econòmic s’ha materialitzat a través 
de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades per a polítiques de foment de la participació ciutadana.  
El resum de la tramitació administrativa d’aquestes subvencions és el següent: 

 

150.000,00 € PRESSUPOSTATS 
 

45 AJUNTAMENTS SUBVENCIONATS                          

 
En aquesta convocatòria es van presentar un total de 49 ajuntaments. Finalment, en la resolució 
de la convocatòria, es van concedir subvencions a 45 ajuntaments i es van desestimar 4 
sol·licituds perquè no arribaven a la puntuació mínima establerta a les bases. 
 
Dades rellevants sobre la convocatòria de 2019 
 
Dades generals dels projectes presentats: 
 
 L’import màxim concedit va ser de 4.384,40 € a l’Ajuntament de Palau-saverdera i 

l’Ajuntament de Vilademuls.  
 

 L’import mínim atorgat va ser de 1.452,00 € a l’Ajuntament de Llambilles. 

Aprovació de les bases Sessió plenària 19 febrer 2019
Aprovació de la convocatòria Junta de Govern del 19 de març de 2019
Termini per presentar sol·licituds del 25 de març al 3 de maig de 2019
Resolució de la convocatòria Fins el proper 31 d'octubre de 2020
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 Dels 221 municipis que formen la demarcació de Girona, un 22,17 % van sol·licitar 

subvencions en matèria de polítiques de foment de la participació ciutadana. 
 

 Dels 49 sol·licitants s’observa que 45, o sigui el 91,83 %,  són beneficiaris de les 
subvencions aportades per la Diputació de Girona.  

 
Pel que fa a la tipologia dels processos participatius subvencionats, s’ha pogut observar el 
següent: 
 

 
 
 

La línia de subvencions s’ha anat incrementant econòmicament cada any per poder millorar el 
finançament dels ens locals que volen impulsar projectes de participació ciutadana. L’evolució ha 
estat la següent: 
 

FIGURA 9. Tipologia dels processos participatius subvencionats per la Diputació de Girona l’any 2019. 
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  2016 2017 2018 2019 
Import concedit 750.000 € 75.000 € 143.000 € 150.000 € 
Ajuntaments 
presentats 49 38 47 49 

Ajuntaments amb 
subvencions 
concedides 

47 29 43 45 

Ajuntaments 
desestimats 2 9 4 4 

% de finançament 
28,83% 32% 50,15% 48,15% (en relació al cost 

del projecte) 
% de finançament 

32,92% 56% 72,65% 59,20% (en relació a 
l’import sol·licitat) 

 

3.2.4. Servei de suport als municipis de menys de mil habitants  
 
El 2018, el Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència de la Diputació de Girona 
va iniciar un nou servei en matèria de transparència destinat als municipis de menys de mil 
habitants. 
 
La finalitat d’aquest projecte era valorar la millor manera de donar suport al món local per a la 
implantació de la Llei de transparència als ens específics de la demarcació de Girona.  
 

FIGURA 10. Evolució dels imports concedits per a polítiques de foment de la participació ciutadana. 
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Els objectius principals que es volien assolir amb aquest servei eren els següents: 
 

– Afavorir i facilitar el compliment de les disposicions en matèria de transparència així com 
assolir-ne uns majors nivells, especialment en els ajuntaments amb menys població i 
menys recursos econòmics. 

– Aconseguir un major compliment de les disposicions en matèria de transparència per part 
dels ajuntaments.  

– Incorporar els principis de transparència en la gestió pública diària dels ens i en els 
procediments i el funcionament intern de les organitzacions. 

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

Prova pilot referent al compliment de la Llei de transparència: 

Per poder oferir aquest servei de suport als municipis de la millor manera, s’ha realitzat una prova 
pilot de la qual s’extreuen les conclusions següents: 

Aquest projecte es basa en la col·laboració entre la Diputació i els municipis escollits, amb 
actuacions realitzades a través d’una empresa adjudicatària. 

 

Els tres municipis escollits per a l’elaboració d’aquesta prova pilot van ser: 

1. Fortià (l’Alt Empordà) 
2. Castellfollit de la Roca (la Garrotxa) 
3. Pont de Molins (l’Alt Empordà) 

Mitjançant la realització de la prova pilot, es pretenia comprovar quins ítems del portal de 
transparència complien els ajuntaments pilot i ajudar-los a omplir el portal amb els continguts 
pendents.  

Un cop analitzats els ítems dels ajuntaments escollits, s’ha pogut constatar la necessitat 
d’acompanyar els ajuntaments de la demarcació de Girona i donar-los suport en el compliment 
dels ítems de la Llei de transparència. Ara bé, aquest acompanyament no és la millor mesura per 
garantir la implantació dels continguts de la Llei. Amb vista als propers anys la proposta s’hauria 
d’enfocar de nou, de manera que s’adaptés a les necessitats dels ens locals. 

3.2.5. Servei de participació ciutadana - Decidim  

La plataforma digital Decidim és una eina de participació ciutadana adoptada per la Diputació de 
Girona des del 2018. Aquesta plataforma sorgeix de la voluntat de fomentar la democràcia 
participativa i el desenvolupament d’infraestructures digitals de codi lliure i obert. Es tracta d’una 
eina pública que s’utilitza de manera conjunta amb altres institucions públiques i agents socials 
amb la finalitat de progressar en la sobirania tecnològica i 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 de col·laboració. A través seu, el Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i 
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Transparència, 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. L’objectiu principal és oferir-los una 
plataforma digital com a eina electrònica per impulsar la implicació de la ciutadania en la presa 
de decisions relacionades amb les polítiques públiques del municipi, i ser 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 fer una prova pilot amb 4 municipis 
de la demarcació que han començat a utilitzar-la per dur a terme els seus processos de 
participació. Aquests municipis són: 

– Mieres (la Garrotxa) 
– Palafrugell (el Baix Empordà) 
– Palamós (el Baix Empordà) 
– Torroella de Montgrí (el Baix Empordà) 

 
Què ens ofereix la plataforma Decidim? 
 

 Engegar processos participatius amb l’objectiu de definir temes específics que afecten els 
ciutadans del municipi i prendre’n decisions. 

 Convocar assemblees, és a dir, grups formats per membres d’una organització que es 
reuneixen periòdicament per prendre decisions sobre un mateix àmbit o àrea específica. 
Les assemblees poden ser de caràcter tancat o obert. Les assemblees obertes es 
convoquen a partir d’un ordre del dia o per comentar les propostes i decisions preses en 
assemblea. Des de l’inici de la prova pilot se n’han fet un total de 7. 

 Impulsar iniciatives, és a dir, propostes de qualsevol persona per iniciativa pròpia 
mitjançant la recollida de signatures (digitals) perquè l’organització porti a terme una 
acció específica. Les persones promotores d’una iniciativa poden definir-ne els objectius, 
reunir suports, debatre-la, difondre-la i establir punts de trobada on es puguin recollir 
firmes dels assistents o dur a terme debats oberts amb altres participants. 

 Realitzar consultes, és a dir, a partir d’una pregunta clara a totes les persones que formen 
una organització, suscitar i ordenar el debat a favor o en contra d’una resposta i fer una 
crida als membres de l’organització a participar-hi. Un cop arribada la data de la consulta, 
es vota i es publiquen els resultats de la votació. 
 

Actualment, cadascun dels municipis que formen part de la prova pilot engega processos 
participatius en els quals els ciutadans poden aportar les seves propostes en diversos temes, que 
són la base d’una reflexió ciutadana conjunta en què es delibera col·lectivament per arribar a 
acords mitjançant el consens. Gràcies a la plataforma, s’han dut a terme un total de 16 processos 
amb èxit entre els 4 municipis que participen a la prova pilot. A final del 2019 hi ha actius un total 
de 4 processos. 
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Mitjançant Decidim, els 4 municipis donen l’oportunitat als veïns de formar part de la societat 
democràtica i de participar en la presa de decisions polítiques. És un element clau per alinear les 
polítiques municipals amb les necessitats reals de la ciutadania, de manera que es puguin prendre 
decisions intel·ligents i implementar-les de forma adequada comptant amb la ciutadania per fer-
ho. 
 
El seguiment del servei i del funcionament de la plataforma es fa a partir d’un grup de treball entre 
els ajuntaments que formen part d’aquesta prova pilot i la Diputació, amb l’objectiu de fomentar 
un ecosistema de col·laboració obert i compartit i resoldre dubtes comuns. D’aquesta manera, a 
través de diverses aplicacions (Google Groups, WhatsApp...) es comparteixen experiències i es 
resolen de manera ràpida i efectiva els dubtes que puguin sorgir arran dels processos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Àmbit de treball intern: bon govern, transparència i administració 
electrònica a la Diputació de Girona 

 
L’àmbit de treball intern és l’últim gran àmbit d’actuació del Servei de Participació Ciutadana, Bon 
Govern i Transparència i fa referència a l’esfera de treball que fa en el si de la Diputació mateixa i 
en el conjunt del seu sector públic. Els treballs en aquest àmbit s’han centrat en tres grans temes: 

IMATGE 13. Processos participatius engegats als ajuntaments que formen part de la prova pilot. 
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 FIGURA 11. Àmbits de treball intern de l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana. 

3.3.1. Administració electrònica i transparència   
 
L’administració electrònica i la transparència són dues esferes que van estretament 
interrelacionades, dins les quals s’elaboren diversos projectes que tenen un objectiu comú: 
millorar la transparència de la Diputació i dels seus ens, així com complir 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 2019 s’ha seguit treballant en la posada en 
funcionament de portals de transparència i de seus electròniques de tots els ens vinculats a la 
Diputació de Girona. S’ha vetllat pel desenvolupament de l’administració electrònica i per la 
implementació correcta de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Actualment el sector públic de la Diputació de Girona compta amb la implantació correcta de la 
transparència i l’administració electrònica als diferents organismes autònoms i ens dependents i 
vinculats, amb el benentès que tots tenen seu electrònica i portal de transparència, malgrat que 
cal impulsar la millora de continguts d’aquests espais.  
 
Respecte al portal de transparència, la majoria d’ens n’han implantat el que proporciona l’AOC, 
exceptuant Dipsalut i XALOC, que disposen d’un portal de transparència propi. 
 
Portal de transparència de la Diputació de Girona, mètrica i visites 
 
Des del Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, en col·laboració amb 
l’Oficina de Difusió, es porta a terme el control i l’anàlisi de les visites al Portal de transparència 
de la Diputació de Girona amb la finalitat de tenir una certesa sobre l’accessibilitat del portal i la 
usabilitat, i fer-hi les millores que siguin necessàries.  
 
Les dades del 2019 en relació amb el Portal de transparència són les següents: 
 
 2.206 visites  

A partir del maig del 2019 s’ha eliminat el Portal de transparència (que era un web  extern) i s’ha 
incorporat l’apartat de Transparència al web corporatiu, cosa que ha aportat una millora 

Transparència Administració 
electrònica Bon govern
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d’accessibilitat important per als usuaris.  
 
 Temps d’estada mitjana: 46 segons 

Existeix un temps d’estada a la pàgina web molt menor que els anys anteriors, amb una mitjana 
de 2 minuts i 40 segons. Aquesta és una dada positiva que reflecteix la millora de l’accessibilitat 
al lloc web des de l’actualització d’aquest. 
 
 Percentatge de rebot del 20 % 

Una de les  dades destacables és el baix percentatge de rebot en comparació amb el general del 
web. Segons aquest indicador, el 80 % dels visitants es queden a la pàgina, ja que hi troben el que 
buscaven, i no marxen immediatament. 

Transparència passiva 
 
Amb l’aprovació de l’LTCat, 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. 
 
Enguany, s’han rebut un total de 17 sol·licituds de dret d’accés. D’aquestes: 

– 13 sol·licituds han estat estimades i s’ha lliurat la informació sol·licitada al peticionari 
– 2 sol·licituds s’han derivat a la Generalitat, atès que la Diputació de Girona no disposava 

de la informació sol·licitada 
– 2 sol·licituds no han estat resoltes i es troben en situació de tràmit 

Avaluacions en matèria de transparència 
 
Durant l’exercici 2019, la Diputació de Girona s’ha sotmès a diverses avaluacions externes en 
matèria de transparència. Aquestes avaluacions són significatives perquè aporten informació en 
relació amb l’estat de compliment de les obligacions en matèria de transparència previstes a 
l’LTCat. Durant el 2019 la Diputació es va sotmetre a les avaluacions següents: 
 

o Infoparticipa UAB, març de 2019 
o Síndic de Greuges de Catalunya, març de 2019 
o Dyntra, Índice Dinámico de Transparencia, Diputaciones e Insularidades, avaluacions 

obertes tot l’any 

 
 
 



 

29 

Infoparticipa 
 

Aquest 2019, per tercer any consecutiu, la Diputació de Girona ha rebut 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 es concedeix anualment després 
d’avaluar la qualitat i la transparència de la comunicació pública als webs dels ajuntaments i les 
corporacions locals i constitueix un incentiu als governs locals per avançar en matèria de 
transparència. 
 
El 13 de març de 2019, 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 al Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Dades sobre la puntuació de la Diputació de Girona 
 

 
 

 

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.  

Com els anys anteriors, el 2019 la Diputació de Girona es va sotmetre a l’enquesta avaluadora del 

IMATGE 14. Acte de lliurament dels premis Infoparticipa 2019. 
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Síndic, que constava de 13 preguntes, distribuïdes en 5 àrees temàtiques: govern obert, bon 
govern, accés a la informació, bona administració i règim sancionador.  

El Síndic presenta els resultats agregats de les avaluacions en un informe anual al Parlament de 
Catalunya, i atès que la Diputació de Girona no apareix a la llista dels ens que no han donat 
resposta a aquesta institució, la valoració és positiva. 

Dyntra. Diputaciones e Insularidades 

Aquest 2019 la Diputació de Girona s’ha sotmès a la valoració 
de la plataforma col·laborativa Dyntra, que té com a objectiu 
treballar en la mesura de la informació pública dels governs, 
les administracions públiques, els càrrecs electes i els 
diferents actors socials d’una manera més dinàmica, eficient, 
transparent i oberta. 

Dyntra disposa de diversos índexs, d’entre els quals hi ha les 
diputacions i insularitats. Aquest índex consta d’un total de 
189 indicadors de transparència. Les actuacions realitzades 
per l’Oficina durant l’any 2019 han portat a obtenir els 
resultats següents: 

 

 

3.3.2. 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, en compliment de les obligacions establertes en matèria de transparència a l’LTCat.  

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. 

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

Estat d’implantació del Codi de conducta 

 Diputació de Girona i ens vinculats 
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 La totalitat dels ens que formen part de la Diputació de Girona s’han adherit al Codi de 
conducta que ha elaborat. Aquesta adhesió s’ha fet mitjançant acord, o bé per aplicació 
directa, com són els casos de XALOC i Dipsalut. 

 D’altra banda, el Patronat de Turisme de la Costa Brava i SUMAR són dos organismes als 
quals són aplicables, per la seva naturalesa jurídica, les disposicions contingudes al Codi 
penal en matèria de responsabilitat penal. És per això que han instaurat la figura del 
compliance per tal de prevenir que en l’àmbit de l’empresa es cometin determinats 
delictes susceptibles de generar-hi responsabilitat penal.  
 

  Què és el compliance? Compliance, que vol dir ‘compliment’, és el conjunt de 
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 
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 

A finals d’any, hi havia 37 ajuntaments de la demarcació de Girona que havien publicat el Codi de 
conducta al BOPG. S’observa que cada any es va incrementant el nombre d’ajuntaments que 
l’elaboren.  

Cal remarcar que, tot i aquest augment respecte de l’any anterior, encara hi ha un nombre 
important d’ajuntaments de la demarcació que no han aprovat un codi de conducta. 

Pel que fa al model, majoritàriament els codis que s’han publicat han partit del model de la Xarxa 
de Governs Transparents, tot i que molts municipis n’han creat un model propi amb elements del 
Codi de la Xarxa de Governs Transparents. 

FIGURA 12. Evolució de l’aprovació del Codi de conducta per part dels ens locals. 
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FIGURA 13. Ajuntaments de la demarcació de Girona que han publicat un codi de conducta dels alts càrrecs.   

  

Ajuntaments de la demarc ac ió  de Girona
 que han publ ic at Codi  de Conduc ta

Data
 d'aprovac ió

Agul lana 1 7/10 /2 01 7
Aiguaviva 3 0/03 /2 01 7
Arbúc ies  26 /09/2 01 7

Argelaguer 0 2/11 /2 01 7
Beuda 2 5/08 /2 01 7
Blanes 0 4/11 /2 01 7
Boadel la i  Les Escaules 0 6/09 /2 01 9
Bolvir 2 3/08 /2 01 8
Cabanes 2 4/10 /2 01 9
Cornel là del  Terri 2 9/12 /2 01 7
Fornel ls de la Selva 2 5/05 /2 01 8
Fortià 2 1/12 /2 01 7
Girona 1 3/04 /2 01 5
Hostalric 0 4/01 /2 01 7
Madremanya 1 0/01 /2 01 9
Maià de Montc al 0 2/07 /2 01 8

Montagut i  O ix 0 5/09 /2 01 7
Olot -
Palafrugel l 3 0/10 /2 01 8
P lanes d'Hostoles, Les 0 5/07 /2 01 6
P lanoles 2 4/04 /2 01 8
Preses, Les 2 6/07 /2 01 7
Quart 0 2/01 /2 01 7
Riel ls  i  Viabrea 1 6/08 /2 01 6
Riudaura 0 3/07 /2 01 7
Salt 1 2/12 /2 01 4
Sant Fel iu de Pal lerols 0 9/10 /2 01 7
Sant Ferrio l 1 5/11 /2 01 7
Sant Joan les Fonts 21 /12 /2 01 7

Sant Martí  de Llémena 0 9/06 /2 01 6
Santa Pau 2 1/03 /2 01 8
Susqueda 0 5/12 /2 01 6
Tortel là 2 1/09 /2 01 7
Toses 1 8/04 /2 01 8
Vall  de Bianya, La 20 /09 /2 01 7

Vilab lareix 2 9/01 /2 01 9
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4. 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.  

4.1. Resum de dades de l’estat de compliment de les disposicions en matèria de 
transparència dels ens locals de la demarcació de Girona 
 
En relació amb les obligacions en matèria de transparència, després d’analitzar els 221 municipis 
que formen la demarcació de Girona, observem que  n’hi ha 3 que no disposen de cap tipus de 
portal de transparència. Dels diversos municipis que sí que el tenen implantat, gairebé tots han 
fet ús de l’eina que els ha proporcionat l’AOC pel que fa al model del portal. D’altra banda, un 3 % 
disposen d’un model de portal de transparència propi. 
 

 
 
 
 

Podem comprovar com d’un total de 221 municipis avaluats el 98,6 % disposen de portal de 
transparència, dels quals: 
 

 el 95,4 % tenen el portal AOC 

 el 3% tenen una altra plataforma 

hi ha 3 municipis que encara no disposen de portal de transparència 

FIGURA 14. Dades sobre l’evolució del compliment dels indicadors en matèria de transparència 
als portals de transparència. 



5. Resum de les consignacions i execucions pressupostàries del pressupost 2019 
 
El pressupost de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència de l’exercici 2019 es desglossa de la manera següent: 
 

Annex 1. Consignacions pressupostàries 2019: inicials, modificacions i crèdits totals 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Org. Pro. Eco. Descripció
Crèdits 
inicials

Modificacions 
de crèdit

Crèdits 
extraordinaris

Suplements 
de crèdit

Transferències 
positives

Trasferèncie
s negatives

Romanents 
incorporats

Crèdits 
totals 

consignats

Crèdits 
totals sense 
incorporació 
romanents

404 9240 48100
Ajuts per formació Bon Govern, 
Transparència i Participació

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

404 9240 22606
Cursos programa Bon Govern, 
Transparència i Participació

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

404 9240 46200
Ajuts a ajuntaments Bon Govern 
Transp. i Participació

150.000,00 139.319,17 0,00 0,00 0,00 0,00 139.319,17 289.319,17 150.000,00

404 9240 22706
Estudis i treballs tècnics Bon 
Govern, Transp. i Particip.

40.000,00 6.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.897,00 46.897,00 40.000,00

230.000,00 146.216,17 0,00 0,00 0,00 0,00 146.216,17 376.216,17 230.000,00
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Annex 2. Consignacions pressupostàries 2019: execució del pressupost 
 

 
 
 
 
 
 
 

Org. Pro. Eco. Descripció
Crèdits totals 

consignats
Retencion
s de crèdit

Despeses 
autoritzade

Disposicions 
o 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
fets

404 9240 48100
Ajuts per formació Bon Govern, 
Transparència i Participació

30.000,00 0,00 22.290,48 22.290,48 22.290,48 0,00

404 9240 22606
Cursos programa Bon Govern, 
Transparència i Participació

10.000,00 10.000,00 3.289,79 3.289,79 3.289,79 3.289,79

404 9240 46200
Ajuts a ajuntaments Bon Govern 
Transp. i Participació

289.319,17 0,00 244.753,11 244.753,11 138.338,84 36.292,82

404 9240 22706
Estudis i treballs tècnics Bon 
Govern, Transp. i Particip.

46.897,00 0,00 21.287,80 21.287,80 14.092,39 14.092,39

376.216,17 10.000,00 291.621,18 291.621,18 178.011,50 53.675,00



6. Indicadors de les subvencions del Servei de Participació Ciutadana, Bon 
Govern i Transparència 
 
En el marc del Pla Estratègic de Subvencions (PES) 2020-2023 i amb la voluntat de 
complementar la memòria anual dels serveis, s’han quantificat els indicadors definits al 
PES que han de permetre conèixer l’estat de la situació i els progressos aconseguits en 
el compliment dels objectius establerts. 
 

Annex 3. Indicadors del PES 2020-2023 a 31/12/2019 
 

 


