
Organització i gestió comarcal

Diagnosi estratégica
a) Síntesi de la situació actual

L’organigrama comarcal

- L’organigrama comarcal ve definit per la llei 6/1987 de 4 d’abril i les seves posteriors 
modificacions, que determina els següents òrgans del Consell Comarcal:

o El Ple

o La Presidència

o La Vicepresidència

o El Consell d’Alcaldes

o La comissió especial de comptes

- Les funcions de cada un dels òrgans estan reglades per la llei.

Competències 

- Les competències de les diferents àrees del Consell Comarcal venen atorgades per la 
Generalitat de Catalunya. A partir de les competències que li  són assignades, cada 
àrea,  desenvolupa  un  seguit  de  serveis  que  van  dirigits  a  les  persones  i/o  als 
consistoris municipals. 

- Les competències que generen un gran volum de feina són les assignades a l’àrea 
d’ensenyament, que gestiona el transport i menjador escolar, l’àrea de Medi Ambient 
que gestiona i fa tractament de residus, i l’àrea de benestar social amb tots els serveis 
a les persones. 

Serveis implicats en la gestió ambiental

- Els  serveis  que  ofereix  l’àrea  de  medi  ambient  venen  determinades  per  les 
competències  que  li  són  atorgades  des  de  la  Generalitat.  D’aquesta  manera 
desenvolupa un seguit de serveis relacionats amb la gestió ambiental a la comarca:

- Tractament de residus

- Protecció d’animals

- Plans de protecció civil i de prevenció d’incendis

- Paisatge

- Aigua



- La gran majoria d’aquests serveis van dirigits a ajudar als ajuntaments. La composició 
municipal de la comarca, marcada per la presència de nombrosos municipis petits, fa 
necessari estructurar aquests serveis de manera que els Ajuntaments puguin delegar-
ho  al  Consell  Comarcal.  La  delegació  de  la  gestió  d’aquests  serveis  al  consell 
Comarcal els proporciona la seguretat d’una gestió acurada i global, no només pel seu 
municipi sinó pel conjunt de la comarca. 

Coordinació administrativa

- Políticament el Consell Comarcal està estructurat en presidència i vicepresidència. Els 
quatre vicepresidents s’ocupen de gestionat quatre macro àrees que cada una engloba 
més d’una àrea. Finalment cada àrea està gestionada per un conseller delegat o pel 
mateix vicepresident. 

- La  gestió  del  conjunt  del  Consell  Comarcal  recau  sobre  la  figura  del  gerent  que 
conjuntament amb el secretari i l’interventor realitzen les tasques necessàries per a fer 
possible el desenvolupament diari del Consell Comarcal.

- Cada àrea té un cap tècnic responsable, i en funció de les dimensió de cada àrea, hi ha 
més o més tècnics i/o administratius que ajuden a desenvolupar les diferents feines 
dins l’àrea.

- Els càrrecs polítics es reuneixen cada dimarts al matí prèvia a la reunió de la Comissió  
de Govern.

- El gerent fa reunions setmanals amb la presidència i s’està establint un calendari de 
reunions de coordinació per a tots els caps d’àrea,  juntament  amb presidència per 
afavorir a la transversalitat de la informació. 

- El conseller responsable de cada àrea es comunica amb el cap tècnic pràcticament a 
diari  ja  sigui  per  telèfon  o  físicament,  depenent  una  mica  de  la  disponibilitat  del  
conseller. 

Òrgans de coordinació i gestió supramunicipals

- La gestió d’una comarca es duu a terme mitjançant la coordinació de diversos òrgans 
administratius d’àmbit supramunicipals. Dins la gestió ambiental s’hi veuen involucrats 
el Ministeri de  Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi ambient de les comarques gironines i el propi  
Consell Comarcal. 



b) Diagnosi comarcal

1. Competències poc definides que dificulten el paper del Consell Comarcal en l’organigrama 
administratiu.

El Consell Comarcal és un ens administratiu que intenta aproximar-se al territori i la Generalitat  
li delega un seguit de competències. En una estructura com l’Alt Empordà, el Consell Comarcal 
s’ha convertit en un ens gestor de serveis que els ofereix a la ciutadania i als Ajuntaments de la  
comarca. 

La  seva  partida  pressupostaria  ve  determinada  per  la  Generalitat  però  li  manca  una  font  
d’ingressos pròpia que li  proporcioni una mica més d’autonomia per a poder engegar altres 
serveis que s’aproximin més al territori. 

La manca de competències ben definides i l’elevat nombre d’organismes administratius dificulta 
la comprensió a la ciutadania del paper que juga el Consell Comarcal en el mapa administratiu. 

2. Dificultats pressupostaries per a garantir la continuïtat dels serveis i mantenir alguns llocs 
de treball

Els ingressos que es reben al  Consell  Comarcal  són finalistes i  responen a la realització  i  
execució d’un projecte. Aquest fet dificulta la continuïtat del servei en qüestió, alhora que crea 
incertesa laboral a la persona o persones que estan duent a terme el projecte. 

3. El Consell Comarcal com un ens aglutinador de serveis

Al llarg dels anys el Consell Comarcal ha anat desenvolupant un seguit de serveis dirigits a la 
ciutadania i als ajuntaments. Actualment es realitza una tasca molt important de serveis a les 
persones, uns serveis en tots els àmbits: social, econòmic, mediambiental, etc. 

D’altra banda, i tenint en compte l’estructura municipal de la comarca, el Consell s’ha convertit 
en un punt de suport per aquells ajuntaments més petits i que no disposen de prous recursos 
humans  i  econòmics  per  a  desenvolupar  totes  les  tasques.   Alhora  s’ha  convertit  en  un 
interlocutor  entre  aquests consistoris  municipals  més petits  i  amb poc pes a  l’organigrama 
comarcal i els ens administratius superiors. 

4. Dificultats per difondre les tasques del Consell Comarcal a tota la comarca

Malgrat  el  Consell  Comarcal  té  diversos  mecanismes  de  comunicació:  pàgina  web, 
comunicacions al diari, etc. sembla que l’oferta de serveis que genera no és prou coneguda per 
part de la població. 

Aquesta situació fa que una part de la població desconegui els serveis que es donen des del  
Consell Comarcal i per tant no poden valorar prou la seva figura.

D’altra banda, els Ajuntaments tampoc prenen consciència de la feina que es realitza des del 
consell comarcal, moltes vegades per desconeixença.

La manca d’una imatge conjunta de difusió dificulta la difusió de les tasques que es realitzen. 
Les  diferents  àrees  fan comunicacions  de  difusió  independents,  però  no hi  ha una imatge 
conjunta de totes les àrees. 

5. La comunicació interna és un eina important per a un bon funcionament

El  consell  Comarcal,  en  aquesta  última legislatura,  s’ha  governat  en  coalició  (CiU  i  PSC). 
Aquesta coalició ha donat lloc a un mandat de dos anys per part de CiU i un altre de dos anys  



pel PSC que acaba d’iniciar-se ara. Aquesta situació, malgrat la sintonia entre ambdós partits 
polítics és molt bona no afavoreix a establir una metodologia de treball fixa i amb constància. 

Aquest fet ha comportat maneres de treballar diferents i malgrat en ambdues legislatures el  
dimarts és el dia escollit per realitzar la Comissió de Govern i la reunió entre polítics, és cert  
que actualment s’està elaborant un calendari per a realitzar reunions per els caps d’àrea amb la 
presidència i el gerent per tal de millorar la transversalitat de la informació. 

Cada àrea té els seus propis mecanismes de comunicació interns, tant els tècnics com els caps 
responsables amb els consellers delegats de l’àrea, en aquest cas, depenent de la disponibilitat  
del polític. 

6. Futur incert motivat per la voluntat de la implantació de les vagueries

La voluntat des del govern autonòmic d’implantar les vagueries augura un futur incert a la figura 
del Consell Comarcal.  La vegueria, un nou ens administratiu, hauria de substituir la figura de la  
Diputació,  però  aquesta  al  ser  imposada  per  la  constitució  espanyola  dificulta  la  seva 
substitució. Aquesta condició fa perillar la figura del Consell Comarcal que pot veure com les 
seves  competències  són  assumides  per  la  vegueria.  Aquesta  situació  crea  una  sentiment 
d’incertesa sobre el futur del Consell Comarcal. 



c) Diagnosi estratègica. Detecció de punts forts i punts febles

PUNTS FORTS PUNTS DÈBILS

↑ El  Consell  Comarcal  ha  pres  el  paper 
d’ens  gestor  de  serveis,  tant  a  les 
persones com als Ajuntaments

↑ El  Consell  Comarcal  és  un  punt  de 
suport  sobretot  pels  ajuntaments  petits 
que  tenen  menys  recursos  humans  i 
econòmics.

↑ L’adaptació  de  la  convocatòria  del 
Consell  d’alcaldes  ha  comportat  una 
major  assistència  d’alcaldes  a  les 
reunions. 

↑ Calendari de reunions entre polítics que 
afavoreix  el  bon  funcionament  de  la 
coalició.

↓ Manca de competències.

↓ Mancança  de  fonts  de  finançament 
complementàries  a  les  partides  finalistes 
que  assegurin  uns  ingressos  pel  Consell 
Comarcal  que  els  pogués  donar  més 
marge de maniobra.

↓ El Consell Comarcal presenta una excessiva 
càrrega política amb un elevat nombre de 
consellers (36).

↓ Els  pressupostos  finalistes  perjudiquen 
l’evolució futura dels  projectes i  alhora la 
imatge d’aquell servei en concret, ja que si 
funciona no tindrà continuïtat. 

↓ Poca coneixença per part dels Ajuntaments  i 
de  la  ciutadania  de  les  tasques  que  es 
desenvolupen des del Consell Comarcal.

↓ Manca d’un mitjà  i  mètode de comunicació 
extern eficaç i comú per a totes les àrees 
del Consell Comarcal.

↓ Manca  d’un  servei   de  comunicació  intern 
(intranet) que faciliti la transversalitat de la 
informació entre àrees. 

OPORTUNITATS AMENACES

↑ L’àmbit  territorial  de  la  comarca  és 
perfectament  vàlid  per  a  gestionar 
serveis.

↑ Programa  de  reunions  entre  gerència, 
presidència i caps d’àrea cerca afavorir 
la transversalitat de la informació.

↑ Voluntat  de crear  una imatge única  de 
comunicació  per  totes  les  àrees  del 
Consell Comarcal.

↑ Voluntat de tenir un paper important en 
la  definició  del  futur  de  la  comarca  i 
d’actuar de mediador entre tots els ens 
administratius, ciutadans i ajuntaments.

↓ La proposta d’ implantació de les vegueries 
proporciona  un  futur  incert  al  Consell 
Comarcal.
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