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SEGELL
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·

Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

·

Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local.

·

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

·

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

·

Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.

1b2bcdba02ab4925a68b10ecf4a083cb001

Un segon document anomenat “ Repertori de Fitxes descriptives de llocs de treball”, on es
relacionen les fitxes descriptives de cadascun dels llocs de treball, d’acord amb
l’organigrama proposat, on s’inclou la proposta de classificació de lloc de treball, la
identificació, la denominació, dotació, funcions principals, requeriments específics del lloc, i
forma de provisió.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Un primer document anomenat “Anàlisi i diagnosi de l’estructura organitzativa i del sistema
de Recursos Humans”, on es recull una anàlisi i diagnosi del sistema de Recursos Humans i
de l’estructura organitzativa de la Corporació com a referent per a l’elaboració d’un nou
organigrama, juntament amb la proposta del mateix, amb el corresponent manual
d’estructura organitzativa.

https://ssl.altemporda.cat/validador/

Un cop realitzat l’estudi l’empresa Consultors de Gestió Pública, ha lliurat els dos
documents que s’adjunten, objecte d’aprovació.

Codi Segur de Validació

Amb l’objectiu de garantir una millora en l’eficiència i eficàcia dels recursos humans, i
poder prestar i gestionar amb excel·lència els seus serveis als ciutadans, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, va encarregar a l’empresa Consultors de Gestió Pública un
estudi, anàlisi i diagnosi actual del sistema organitzatiu i de Recursos Humans, i posterior
proposta de millora organitzativa i de sistema de catalogació de llocs de treball.

Classificador:Acord -

Fets

Url de validació

JUNTA DE GOVERN

Metadades

R/N:04/LV/rra (Núm. Exp:2019/766 )

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Recursos Humans, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Aprovar el document adjunt, annex 1, “Anàlisi i diagnosi de l’estructura
organitzativa i del sistema de Recursos Humans”, on es recull una anàlisi i diagnosi del
sistema de Recursos Humans i de l’estructura organitzativa de la Corporació, i per tant
l’organigrama.
Segon.- Prendre raó del document adjunt, annex 2,“Repertori de Fitxes descriptives de
llocs de treball”, on es relacionen les fitxes descriptives de cadascun dels llocs de treball,
per quan s’elabori una valoració de llocs de treball, d’acord amb el que es recull a l’article
15.1 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost de mesures per a la reforma de l’Administració
Pública.
Tercer.- Comunicar a l’àrea de Recursos Humans que iniciï immediatament l’expedient per
a la contractació de la valoració dels llocs de treball del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació del document, annex 1, “Anàlisi i diagnosi de
l’estructura organitzativa i del sistema de Recursos Humans”, al Portal de la Transparència
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Cinquè.- Comunicar l’adopció del present l’acord a l’àrea de serveis econòmics i a la Junta
de Personal per al seu coneixement i efectes.
Sisè.- Autoritzar la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin
per a l’execució de l’acord anterior.

1b2bcdba02ab4925a68b10ecf4a083cb001

·

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

https://ssl.altemporda.cat/validador/

·

Codi Segur de Validació

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Classificador:Acord -

·

Url de validació

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Metadades

·

https://ssl.altemporda.cat/validador/

1b2bcdba02ab4925a68b10ecf4a083cb001

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Codi Segur de Validació

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Classificador:Acord -

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació.”

Url de validació

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de
la seva notificació.

Metadades

RECURSOS

