
Objectiu: Millorar la promoció del Consell Comarcal, donant major cobertura de serveis i 
treballant el sentiment de comarca.

Programa 4.1 Desenvolupament de l’oferta de serveis

Descripció: Augmentar l’oferta de serveis del Consell Comarcal implica no només donar major 
cobertura als Ajuntaments i a la ciutadania, sinó augmentar el seu pes específic a la comarca. 

Acció 4.1.1 

Acció 4.1.2 

Estudiar la viabilitat de mancomunar serveis per augmentar el seu abast 
territorial

Oferir el servei de compra agregada per a reduir les despeses als 
ajuntaments

Programa 4.2 Gestió interna

Descripció: Establir mecanismes d’avaluació interna amb la finalitat de millorar el funcionament 
del Consell Comarcal.

Acció 4.2.1 

Acció 4.2.2 

Portar a terme un sistema d’avaluació d’objectius per àrees dins del 
Consell Comarcal

Mantenir les reunions periòdiques entre caps d’àrea, gerència i tècnics

Acció 4.1.3 Millorar i ampliar l’oferta de serveis del Consell Comarcal

Acció 4.2.3 Crear un SIG comarcal

Acció 4.3.1 Elaborar un pla de comunicació

Acció 4.3.2 Actuar d’ens coordinador dels diferents sectors econòmics de la 
comarca i proporcionar-los suport a través d’una Comissió d’Interrelació

Programa 4.3 Comunicació i participació ciutadana

Descripció: Determinar mecanismes de promoció i comunicació del Consell Comarcal, alhora 
que es fomenta la participació ciutadana en l’elaboració de projectes. 

Acció 4.2.4 Crear una comissió de seguiment de l’Agenda 21 comarcal 

Línia estratègica 4. Gestió i promoció del Consell Comarcal



Acció 4.1.1. Estudiar la viabilitat de mancomunar serveis per augmentar el seu abast 
territorial

Justificació: L’extensa superfície comarcal de l’Alt Empordà i la presència de molts 
municipis petits, dificulta l’abast i la gestió d’alguns serveis que s’ofereixen des del Consell 
Comarcal. 

Objectius: Establir agrupacions de municipis aptes per a mancomunar serveis i així 
afavorir l’ampliació del seu abast. 

Descripció: De tots els serveis que ofereix el Consell Comarcal, els socials són els que 
presenten majors dificultats a l’hora de cobrir totes les necessitats de la població de la 
comarca. No tots els municipis poden tenir un centre d’atenció de dia o el SAD (servei 
d’atenció domiciliaria), per tant es fa necessari crear mecanismes per tal d’arribar al màxim 
de població possible. Aquesta situació no és exclusiva dels serveis socials, sinó que 
succeeix en tots aquells serveis que ofereixen una atenció personalitzada. El fet de 
mancomunar serveis ofereix la possibilitat d’arribar a més població i alhora aprofitar 
recursos. 

Tasques: 
- Elaborar un mapa amb l’abast dels serveis amb la finalitat de determinar les zones 

potencials per mancomunar i agrupar serveis, tenint en compte que les agrupacions 
no són fixes i que segons els servei que s’ofereixi seria convenient modificar-la.

- Elaborar un Pla d’Execució dels Serveis accessible a tothom. 

Línia estratègica 4 Programa 4.1

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 400 hores

Interrelació amb altres accions: 2.1.1, 
4.1.3

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE Indicadors de seguiment: Cap



Acció 4.1.2. Oferir el servei de compra agregada per a reduir despeses als ajuntaments

Justificació: La configuració territorial de la comarca dóna lloc a la presència 
d’ajuntaments de dimensions molt reduïdes, molts dels quals no tenen suficients recursos 
per realitzar totes les tasques, i la rutina del dia a dia no els hi dóna per fer res més.  

Objectius: Reduir la despesa dels ajuntaments mitjançant la coordinació de sistemes de 
compra agregada de serveis i subministrament d’ús comú. Simplificar la gestió de la 
compra de serveis i subministraments als ajuntaments mitjançant la coordinació d’un únic 
expedient de contractació. Al mateixa temps, aconseguir millores en les condicions 
contractuals i garantir la qualitat i la millora del serveis incorporats. 

Descripció: L’actual situació de crisi econòmica posa de manifest la inevitable 
transformació que han de realitzar les administracions públiques cap a sistemes de treballs 
basats en:

- L’optimització de recursos materials i personals.
- Racionalització i simplificació de processos (sistemes informatitzats de tràmits i 

gestions).
- La millora continuada i l’orientació de la gestió cap als resultats.
- La transparència en els processos i en la comunicació als ciutadans.

La importància d’obtenir una bona gestió implica, en la majoria d’ocasions, dur a terme una 
reestructuració dels mètodes de treball i una homogenització de la gestió. En definitiva, un 
procés de simplificació, racionalització i normalització de les actuacions administratives. 

Tasques: 
- Determinar quins serveis són els que suposen més despesa als municipis i a quins 

se’ls hi pot donar una solució; material informàtic, paper, tòners, telefonia, Internet, 
electricitat, etc. 

- Difondre el servei als ajuntaments explicant-los l’estalvi que els pot suposar adherir-
se a aquesta iniciativa.

- Realitzar convenis de col·laboració entre els ajuntaments i el Consell comarcal, on 
es defineixi l’abast del projecte, el pressupost i el termini d’execució.

Línia estratègica 4 Programa 4.1

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 600 hores

Interrelació amb altres accions: 4.1.3.

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE Indicadors de seguiment: Cap



Acció 4.1.3. Millorar i ampliar l’oferta de serveis del Consell Comarcal

Justificació: El paper del Consell Comarcal dins l’àmbit territorial és poc representatiu. Les 
competències que té cedides no tenen prou repercussió perquè el Consell Comarcal tingui 
un paper més valoritzat dins l’organització territorial.  

Objectius: Aconseguir majors competències cedides pels Ajuntaments per tenir així una 
major autonomia i augmentar la seva representació al territori 

Descripció: Una comarca amb 68 municipis, la majoria dels qual són de dimensions 
reduïdes, dificulta la seva gestió i la capacitat per a mostrar-se com una unitat de territori. El 
Consell Comarcal, que representa un àmbit territorial prou vàlid; l’Alt Empordà, ha d’assumir 
totes aquelles competències que els ajuntaments petits tenen dificultats per gestionar. Ha 
de portar la iniciativa en els projectes de gestió dels diferents serveis que donen els 
ajuntaments, facilitant així la feina del dia a dia dels consistoris i alhora fent una gestió 
global de la comarca. També és important facilitar la gestió dels diversos tràmits a l’usuari i, 
per tant, és essencial no perdre la figura de l’Ajuntament com a element intermediari. Serà 
necessari que continuí atenent a les persones rebent la documentació o elaborant els 
formularis necessaris perquè després el Consell Comarcal en faci la gestió adequada. 

Tasques: 
- Oferir serveis innovadors i importants pels ajuntaments, ja sigui perquè no els 

poden oferir i estan obligats per llei a fer-ho o perquè no tenen recursos, per 
exemple:

• L’assegurança de responsabilitat civil per als regidors. Una assegurança 
que doni cobertura a la firma dels regidors en cada àrea.

• Inspeccions comercials. Els ajuntaments estan obligats a realitzar aquestes 
inspeccions però no poden fer-les per manca de recursos.

- Determinar els serveis que gestionen els ajuntaments i que el Consell Comarcal 
podria assumir, com per exemple: dipòsits de vehicles, manteniment de cementiris, 
inspeccions comercials, oficina de consum, etc.

- Realitzar les gestions de difusió necessàries per aconseguir una gestió global de la 
comarca

Línia estratègica 4 Programa 4.1

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: Dependrà del nivell 
d’execució

Interrelació amb altres accions: 1.2.2, 
2.1.1, 4.1.1, 4.1.2.

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE Indicadors de seguiment: Cap



Acció 4.2.1. Portar a terme un sistema d’avaluació d’objectius per àrees dins del Consell 
Comarcal

Justificació: No existeix un sistema de control de com es duen a terme els projectes i dels 
seus resultats.  

Objectius: Definir uns objectius a complir per àrees i tècnics amb la finalitat de poder 
valorar els èxits obtinguts al cap de l’any. Aquestes valoracions han de servir per millorar el 
funcionament del conjunt del Consell Comarcal i alhora ha d’incentivar als seus treballadors 
a obtenir majors èxits. 

Descripció: Des del Consell Comarcal es duen a terme diversos serveis i projectes dels 
quals hi ha un desconeixement dels resultats obtinguts. Passa el contrari a les empreses 
privades on el compliment d’objectius i el control de les tasques és fonamental per tal de 
crear una competència sana entre els treballadors i alhora incentivar una feina amb uns 
resultats més exitosos, Obrir la valoració a tots els nivells de la jerarquia possibilita un 
anàlisi més acurat, al mateix temps que ofereix les eines necessàries per tenir el 
coneixement d’aquells punts forts i febles de l’execució dels serveis. De la mateixa manera, 
la determinació d’objectius afavoreix a la planificació i a l’obtenció de millors resultats.

Tasques: 
- Contractar una empresa perquè determinin la metodologia d’avaluació i els 

objectius a assolir
- Determinar les classes d’objectius que han de complir les àrees i els tècnics
- Crear un incentiu econòmic per tal de motivar el compliment d’objectius
- Establir un mecanisme de valoració d’objectius
- Implicar tots els treballadors del Consell Comarcal en la determinació i valoració 

d’objectius. 

Línia estratègica 4 Programa 4.2

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 6.000 €/any

Interrelació amb altres accions: Cap

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE Indicadors de seguiment: Cap



Acció 4.2.2. Mantenir les reunions periòdiques entre caps d’àrea, gerència i tècnics

Justificació: Durant un període determinat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà no es van 
realitzar reunions entre caps d’àrea, tècnics i gerència. Aquesta situació no va afavorir a la 
transversalitat de la informació, i ha provocat que les diferents àrees del Consell Comarcal 
no coneguessin el que s’estava treballant a altres àrees. 

Objectius: Afavorir la transversalitat de la informació per a tal d’optimitzar recursos i 
aprofitar els diversos projectes i/o iniciatives que s’inicien. 

Descripció: Malgrat totes les àrees del Consell Comarcal treballen en temes diferents, i 
tenen un funcionament autònom, moltes vegades projectes que s’impulsen des d’una àrea 
determinada i amb una funcionalitat molt concreta, només adaptant-los una miqueta o 
afegint un matís, poden ser útils per a altres àrees. Les reunions periòdiques entre els caps 
d’àrea, els tècnics i la gerència, afavoriran l’arribada d’aquesta informació a totes les àrees, 
de manera que es podran optimitzar millor els recursos. Aquestes trobades han de servir 
també per a conèixer quines són les necessitats de cada àrea i buscar solucions conjuntes. 

Tasques: 
- Establir un calendari de reunions.
- Donar prioritat a aquestes reunions respecte altres temes d’agenda.

Línia estratègica 4 Programa 4.2

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 4 hores al mes per a 
cada cap tècnic d’àrea

Interrelació amb altres accions: Cap

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE Indicadors de seguiment: Cap



Acció 4.2.3. Crear un SIG per a la gestió comarcal

Justificació: Sovint els estudis i la informació referent al territori es perd o es desordena, 
de  manera  que  deixa  de  tenir  utilitat  pels  tècnics  del  Consell  Comarcal  i  pels  dels 
Ajuntaments. 

Objectius: Tenir tota la informació sobre el territori associada a una base dades que 
permeti consultar-la i manipular-la més ràpida i fàcilment, i així obtenir una eina útil de 
gestió i planificació territorial.  

Descripció: El SIG és un sistema d’informació capaç d’integrar, emmagatzemar, editar, 
analitzar, compartir i mostrar tota la informació referenciada geogràficament, per tal de 
poder tenir una millor planificació i gestió del territori. El sistema permet separar la 
informació en diferents capes temàtiques i les emmagatzema independentment, permetent 
treballar amb cada una d’elles de manera ràpida i senzilla, i facilitant la possibilitat de 
relacionar la informació. D’aquesta manera es poden fer consultes interactives, analitzar la 
informació, editar mapes i presentar tots aquests resultats.

Tasques: 
- Reunir tota la informació a nivell territorial per tenir un SIG amb les capes 

d’informació dels estudis realitzats
- Mantenir el SIG amb noves capes d’informació
- Utilitzar el SIG com una eina de gestió i planificació territorial
- Publicar un servidor de mapes a la pàgina web del Consell Comarcal per realitzar 

consultes des de la ciutadania. 

Línia estratègica 4 Programa 4.2

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 300.000 €

Interrelació amb altres accions: Cap

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE Indicadors de seguiment: Cap



Acció 4.2.4. Crear una comissió de seguiment de l’Agenda 21 Comarcal

Justificació: Les accions proposades al PACS no han de quedar arxivades i cal que es 
controli la seva execució.

Objectius: Crear un mecanisme de control de l’execució del PACS, per dur a terme les 
actuacions distribuint funcions, responsabilitats i eines de treball.

Descripció: La Comissió de Seguiment ha de servir per donar continuïtat al procés 
d’elaboració de l’Agenda 21. També ha de servir per crear mecanismes d’interrelació entre 
les diferents àrees del Consell Comarcal i establir una línia de comunicació que no només 
ajudarà al desenvolupament del PACS sinó també a la gestió comarcal. Aquesta Comissió 
ha d’estar formada per totes aquelles persones involucrades en la gestió de la comarca. 

Tasques: 
- Crear un organigrama amb la distribució de funcions de la Comissió de Seguiment 

donant la funció de màxim responsable al gerent.
- Establir calendaris de trobades i d’execució d’accions.
- Coordinar les diferents àrees del Consell Comarcal per a l’aplicació de les accions 

del PACS i alhora coordinar-les amb altres agents implicats.
- Utilitzar els indicadors de seguiment i fer-ne difusió.

Línia estratègica 4 Programa 4.2

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 5 hores al mes de la 
Comissió de seguiment

Interrelació amb altres accions: Cap

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE Indicadors de seguiment: Cap



Acció 4.3.1. Elaborar un pla de comunicació

Justificació: Existeix una gran desconeixença dels serveis que dóna el Consell Comarcal, 
tant a la ciutadania com als ajuntaments. 

Objectius: Elaborar un pla de comunicació amb uns objectius clars de difusió i sobretot 
tenint en compte els clients dels serveis. 

Descripció: La figura del Consell Comarcal cada cop s’especialitza més i es converteix en 
un gestor de serveis dirigits als ajuntaments i a la ciutadania. D’altra banda, hi ha una 
desconeixença important per part dels seus clients de tots els serveis que ofereixen. D’aquí 
que la necessitat d’elaborar un pla de comunicació sigui de vital importància per a garantir 
la continuïtat dels serveis que ofereixen, per tal d’augmentar-los i d’aquesta manera 
aconseguir fonts de finançament complementàries. Així doncs, cal que es qüestionin:

- A qui ofereixen el servei? Per tant, el sistema de comunicació ha de ser diferenciat 
entre un client i l’altre.

- Quins mecanismes tenen per tal d’establir un sistema de comunicació directe amb 
l’usuari del servei?.

- Identificar visualment els serveis que es donen des del Consell Comarcal; rotular 
furgonetes, bates pels monitors de menjador amb el logo del Consell Comarcal, etc. 

Tasques: 
- Definir els objectius del pla de comunicació i diferenciar-los segons el client.
- Establir un programa d’actuacions i una metodologia sota un disseny i criteri únic 

del Consell Comarcal i que faciliti la seva identificació.
- Crear un programa de visites als ajuntaments per informar-los dels serveis.
- Informar dels serveis que ofereix el Consell comarcal als ajuntaments cada cop que 

hi hagi canvi de regidors.

Línia estratègica 4 Programa 4.3

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 8.000 €

Interrelació amb altres accions: Cap

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Curta

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE i 
empresa privada

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 4.3.2. Actuar d’ens coordinador dels diferents sectors econòmics de la comarca i 
proporcionar-los suport a través d’una Comissió d’interrelació

Justificació: Els diferents sectors econòmics de la comarca: empresarial, comerç, pagesia, 
etc. estan organitzats en diverses entitats. Moltes d’elles només compten amb el suport del 
Consell Comarcal per a la cessió d’un espai físic. La lenta capacitat de reacció del Consell, i 
en general de tota l’administració pública, juntament a una manca de definició de les seves 
funcions al territori, fa que aquestes entitats no trobin en la figura del Consell Comarcal res 
més que bona voluntat.

Objectius: Establir una relació directe amb totes les entitats que representen els diferents 
sectors econòmics de la comarca, actuar d’ens coordinador entre elles i proporcionar 
suport a les iniciatives que es puguin engegar o proposar. 

Descripció: L’estructura econòmica de la comarca presenta una important organització per 
sectors. Els interessos dels diversos sectors econòmics per tal de poder tirar endavant els 
seus negocis, han trobat suport en entitats com la FAE (Federació Altempordanesa 
d’Empresaris). Aquest fet sorgeix de la necessitat de trobar algú que representi els diversos 
sectors econòmics i que defensi els interessos comuns. 
Cada sector pot canalitzar els interessos més particulars a través de les seves 
organitzacions sectorials. Igualment, el Consell Comarcal ha de prendre la consciencia de 
ser la veu de la comarca i per tant, de coordinar tots els sectors econòmics i tots els agents 
implicats en el territori per tal d’estar units i consensuats en totes les iniciatives que es 
duguin a terme i per a reforçar el sentiment de comarca. Per a coordinar aquesta relació 
caldrà crear una Comissió d’interrelació on hi hagi un representant de tots els agents 
involucrats; CCAE, entitats, gremis, etc. amb la finalitat de que la veu de tots sigui 
representada. Alhora caldrà definir les eines de treball que afavoreixin una transversalitat 
de la informació entre tots els membres.

Tasques: 
- Augmentar el paper del tècnic de participació del Consell Comarcal perquè elabori 

un programa de coordinació entre totes les entitats i gestioni tots els processos de 
participació que se’n generin, així com les reunions de la Comissió d’Interrelació. 

- Crear una Comissió d’interrelació amb representants de tots els sectors i del 
Consell Comarcal. 

- Millorar el temps de resposta per a ser efectius amb el sector privat.

Línia estratègica 4 Programa 4.3

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 20 hores al mes de la 
Comissió d’Interrelació

Interrelació amb altres accions: Cap

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Curta

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
FAE, entitats de la comarca, ajuntaments.

Indicadors de seguiment: Cap
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